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رسالة مديرة المركز للعام 2011
ع�شر �سنوات على قرار جمل�س الأمن الدويل « 1325املر�أة وال�سالم والأمن»

وقفة للتأمل
املر�أة وال�سالم والأمن
قبل عقد من الزمن ،ويف ت�شرين الأول�/أكتوبر
 ،2000تبنى جمل�س الأمن الدويل القرار رقم
 1325بعنوان «الن�ساء وال�سالم والأمن» .ي�ؤكد
هذا القرار على الدور املهم للمر�أة يف منع
ال�صراعات وحلها ،ويف املفاو�ضات ال�سلمية،
ويف جهود بناء ال�سالم ،وحفظ ال�سالم،
واال�ستجابة الإن�سانية ،و�إعادة التعمري
يف مرحلة ما بعد املنازعات .كما ي�شدد
على “�أهمية م�ساهمة (املر�أة) املتكافئة
وم�شاركتها الكاملة يف جميع اجلهود الرامية
1
�إىل حفظ ال�سالم والأمن وتعزيزهما”.
مل يكن �إعداد القرار واعتماده باملهمة ال�سهلة،
بل تطلب الأمر بذل جهد متوا�صل .وكما
�أ�شارت ال�صحفية والنا�شطة �أوتي �شويب
م�ؤخر ًا(“ :جاء) القرار نتيجة عملية �ضغط
طويلة و�شاقة بوا�سطة العديد من املنظمات
الن�سوية والقليل من الرجال امللتزمني .وتعود
جذور هذا اجلهد (التنظيمي) �إىل امل�ؤمتر
الدويل الرابع املعني باملر�أة يف بيجني يف
 ،1995حيث مت تبني منهاج العمل” 2.ومع
ذلك� ،أ�صبح القرار بعد اعتماده ميثل �أر�ضية
مفيدة ميكن �أن يقوم عليها مبد�أ دمج الن�ساء
ومتكينهن وحمايتهن .وقد �أ�ضيفت قرارات
�أخرى مكملة ومعززة للقرار الأول ،هي
القرار رقم 1820 3ورقم 1888 4ورقم،1889 5

و�أ�صبحت جميعها مع ًا تعرف حتت يافطة
واحدة هي “املر�أة وال�سالم والأمن”.
تتمثل الأهداف الرئي�سية الثالثة لهذه
القرارات يف :حماية الن�ساء من اال�ستغالل
ع�سكري ًا من منظور العالقات الأبوية بوا�سطة
القوات امل�سلحة احلكومية وامليلي�شيات املحلية،
وم�ساءلة الفاعلني عن جرائمهم املرتكبة �ضد
الن�ساء والتي �أ�صبحت تعرف الآن وبحق ب�أنها
جرائم �ضد الإن�سانية ،و�إجراء حتليل مرتابط
لال�ضطهاد الأبوي وكره الن�ساء يف ظل انهيار
�سيادة القانون والأمناط التقليدية للنظام
االجتماعي .ويف املح�صلة ،تعرتف هذه القرارات
وت�ؤكد على �ضرورة �أن تكون الن�ساء ،يف �أو�ضاع
املنازعات امل�سلحة� ،ضمن ال�شركاء الأ�سا�سيني
و�صناع القرار يف املفاو�ضات �إذا �شئنا حتقيق
�أمن �إن�ساين حقيقي و�سالم عادل ودائم.
على مدى �سنة  ،2010التقت جهود �شتى
املجموعات الن�سائية عرب العامل للنظر يف
مدى التقدم املتحقق يف ا�ستيعاب وتنفيذ
القرار  1325والقرارات املتعلقة به .وقادت
اليونيفيم و�سواها من الهيئات م�سار ًا عاملي ًا
لتحديد امل�ؤ�شرات وتقييم النتائج يف خمتلف
ال�سياقات .ومت منح البلدان يف ال�شطر
اجلنوبي من العامل الت�شجيع والدعم املايل
من �أجل �إعداد ا�سرتاتيجيات على م�ستوى كل
بلد يف �سبيل حتقيق النتائج املرجوة من القرار

 .1325ويف املقابل ،و�ضعت بلدان ال�شمال
نظم ًا حكومية حلماية حقوق الن�ساء ،مع �أنها
ال تزال بعيدة عن حتقيق الفعالية ال�شاملة.

املر�أة وال�سالم والأمن حتت نري
االحتالل اال�ستعماري
بعد مرور عقد من الزمن على تبني القرار
 1325دولي ًا ،جند �أنف�سنا الآن ،نحن الن�ساء
الفل�سطينيات ،نعاين من حرمان �شبه كامل
من احلماية الثابتة والفعالة التي ينبغي �أن
يتيحها القانون الدويل .وعلى الرغم من
التدريبات والتقييمات و�أف�ضل النوايا لتحويل
القرار  1325من كلمات �إىل ممار�سة ،ال تزال
حياة الن�ساء الفل�سطينيات رهن ًا لقدرتهن
املحدودة على �صنع القرار يف ال�سيا�سات
الفل�سطينية وغياب كلي وفعلي لقدرتهن على
تقرير امل�صري حتت نري االحتالل اال�ستعماري.
نحن �شعب م�ستع َمر وحمروم من هياكل الأمة
والدولة ،وبالتايل حمروم بواقع احلال من
التطبيق القانوين للقرار  1325بال�شكل الذي
من �ش�أنه �أن يلطف الو�ضع الذي تعي�شه الن�ساء
الفل�سطينيات ب�أي قدر معقول.
�إن حزمة “املر�أة وال�سالم والأمن” متلك
�إمكانية �أكرب للت�أثري يف �سياقات احلروب
الأهلية واملنازعات الداخلية الأخرى مما
ميكنها ذلك يف �سياق االحتالل الع�سكري

1. Office of the Special Advisor on Gender “Landmark Resolution on Women, Peace and Security” http://www.un.org/
)womenwatch/osagi/wps/ (accessed January 2011
2. Ute Scheub “No Women-No Peace: 10 Years of UN Resolution 1325 ‘Women, Peace, and Security.’” Unpublished
manuscript available from author in Berlin, Germany.

 .3يعرتف باال�ستخدام الوا�سع االنت�شار �أو املنهجي للعنف اجلن�سي ك�أداة يف النزاعات امل�سلحة ويلزم جمل�س الأمن ب�إنهاء االعتداءات وم�ساءلة املرتكبني عنها.
 .4يتطلب من بعثات حفظ ال�سالم �أن حتمي الن�ساء والفتيات من العنف اجلن�سي �أثناء املنازعات امل�سلحة.
 .5يح�سن التدابري الرامية لزيادة م�شاركة املر�أة يف العمليات ال�سلمية ،وخا�صة يف الفرتة التي تلي اتفاقيات ال�سالم على الفور.
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القمعي .ف�سياق احلرب الأهلية هو و�ضع يكون
فيه النا�س يف �أمة-دولة واحدة واقفني الواحد
يف مواجهة الآخر ،حيث يكون ال�ضرر والدمار
على الطرفني متماث ًال ومرتابط ًا (حتى و�إن
مل يكن متقارب ًا بال�ضبط) – هو و�ضع ميكن
فيه �أن تتم تعبئة الن�ساء بفعالية من خمتلف
�أطراف النزاع ،داخل جمتمعهن وفيما بني
املجتمعات املختلفة ،لكي يعملن مع ًا على
الإلزام بوقف الأعمال الع�سكرية ،وحت�سني
الأمن الإن�ساين للجميع ،وا�ستخدام ذلك
ك�أ�سا�س لبناء ال�سالم الدائم.
�إال �أن النزاع الإ�سرائيلي-الفل�سطيني ،والذي
ينطوي على احتالل قائم على التباين احلاد
يف موازين القوى ،له خ�صو�صياته التي تتمثل
يف �أن غالبية الإ�سرائيليني ي�صطفون �إىل
جانب القوة اال�ستعمارية .وهم يت�صورون
�أنهم ي�ستفيدون من نظام الأمن الذي يفر�ضه
االحتالل ،فيما يتم �إعماء ب�صرهم ق�سر ًا
عن ر�ؤية و�إح�سا�س املعاناة العميقة لل�شعب
اخلا�ضع لالحتالل .وفيما يتزايد انتقال
العديد من الإ�سرائيليني �إىل النزعة العدائية
واقتناعهم بالنظرية الزائفة التي تدعي
حتقيق الأمن من خالل القمع ،ف�إننا جند يف
الوقت ذاته �أن م�ؤيدي نظرية ال�سالم والتمكني
يزدادون تهمي�ش ًا.
�إن الن�ساء الفل�سطينيات ،من خالل عي�شهن
يف جمتمعات مهددة على مدى عقود من
االحتالل ،لطاملا حاولن �أن ميار�سن املبادئ
التي ن�ص عليها القرار حتى قبل تبنيه.
ومع ذلك ،ف�إن تبنيه قد �أعطى الن�ساء
الفل�سطينيات الزخم والدافع للخروج من
حالة ال�ضعف ال�شديد يف املعنويات وحثهن
على م�ضاعفة جهودهن حملي ًا� .إال �أنه قد
ال تظهر عالمات على حدوث تغيري فعلي
ما مل تتم ترجمة املكونات الرئي�سية للقرار
 1325من مبادئ �إىل التزامات (وما مل يتم
التقيد بهذه االلتزامات) .فينبغي االعرتاف
بااللتزامات التي يفر�ضها القانون الدويل
الإن�ساين على املجتمع الدويل ،واملتمثلة يف

حتمل امل�س�ؤولية وتوفري احلماية وامل�ساءلة،
وينبغي �أن تعامل معاملة االلتزامات .وما مل
يحدث ذلك� ،سنظل ندور حول �أنف�سنا بد ًال من
�أن نتقدم �إىل الأمام.
�إذا كان القرار  1325قد �أ�ضاف احتياجات
الن�ساء �إىل مبادئ القانون الدويل الإن�ساين،
الذي ينظم العالقات يف زمن احلرب
والنزاعات امل�سلحة ،ف�إن اتفاقية الق�ضاء على
جميع �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة (�سيداو)
ت�سلط ال�ضوء على حقوق الن�ساء يف القانون
الدويل حلقوق الإن�سان .ينبغي النظر �إىل
كال الأداتني يف ارتباطهما بالأطر القانونية
الدولية الأو�سع والتي هما جزء منها ،ويف
ارتكازهما �إىل هذه الأطر .فالعديد من
احلكومات الوطنية يف املجتمع الدويل ،بتبنيها
هذه القرارات والقوانني ،قد �ألزمت نف�سها،
ر�سمي ًا على الأقل ،بالعمل على حتقيق العدالة
وال�سالم حملي ًا وعاملي ًا .ويتبقى علينا �أن نرى
ما �إذا �سيكون بالإمكان جتميع ما يلزم من
�شجاعة و�إرادة �سيا�سية را�سخة لل�سري بهذه
الأجندة �إىل الأمام بطرق حمددة وملمو�سة.

ال�سري ب�أجندة الأمن والعدالة
للن�ساء �إىل الأمام
�أود �أن �أنتهز هذه الفر�صة لت�سليط ال�ضوء على
اثنني من التحديات العديدة التي تواجهها
الن�ساء الفل�سطينيات وحركة ال�سالم العاملية
يف �سنة  ،2011وهما:
•علينا �أن نواجه �أولئك امل�ستفيدين (�أو
الذين يعتقدون �أنهم ي�ستفيدون) من
النزاع ،وعلينا �أن نقنعهم ب�أنه من املمكن
حتقيق فوائد �أعظم من خالل ال�سالم.
•علينا م�ساءلة جميع مرتكبي جرائم
احلرب واجلرائم �ضد الإن�سانية
واملحر�ضني عليها-وخا�صة اجلرائم
�ضد الن�ساء.
�إن جتاربنا املتوا�صلة من خالل �أكرث من
جيلني من حركة ال�سالم الن�سوية ت�ؤكد لنا �أنه

ال �سالم بدون عدالة .ومع �أن �أهداف ال�سالم
والعدالة ال تزال بعيدة املنال� ،إال �أننا من
خالل ن�ضالنا للو�صول �إىل نهاية هذه امل�سرية،
ي�شتد توقنا وتطلعنا �إىل احلرية وت�صبح ر�ؤيتنا
لل�سالم العادل �أكرث و�ضوح ًا.
�إننا ن�ؤكد �أن االتفاقيات الدولية ،مثل قرارات
جمل�س الأمن الدويل رقم  1325ورقم 1820
ورقم  1888ورقم -1889وخا�صة يف ارتباطها
باتفاقيات جنيف والقوانني واالتفاقيات الدولية
الأخرى ذات العالقة باحلرب والنزاعات
امل�سلحة-متلك الإمكانية لتوفري الإطار
القانوين الذي يحتاجه الفل�سطينيون ،وخا�صة
الن�ساء ،للمطالبة بحقوقهن .ويف �سبيل ذلك،
�سنوا�صل تعريف الفل�سطينيني (رجاال ون�ساءا)
وتثقيفهم حول مغزى هذه الأدوات الدولية
و�إمكاناتها الكامنة و�أهمية تطبيقها ل�ضمان
تعزيز وحماية حقوق املر�أة الفل�سطينية �أثناء
االحتالل وبعد زواله ،يف ال�سيا�سة ويف البيت،
ويف املجالني العام واخلا�ص.
يف �سياق اال�ستقطاب املت�صاعد يف �إقليم ال�شرق
الأو�سط ،والذي يبدو وك�أنه يقف على فوهة
بركان م�ضطرب ،نحن ندرك �أن حياة املدنيني
قد ال متثل �أكرث من نقطة �صغرية يف �أجندة
الع�سكرة وال�سيا�سة العليا (الذكورية) .ولكننا
مع ذلك ،كنا�شطات ونا�شطني فل�سطينيني من
�أجل حقوق املر�أة وحمايتها ،ن�ؤمن يف �أعماقنا
ب�أن واجبنا �أن نطالب بحقنا يف احلماية
مبقت�ضى القانون الدويل ،وواجبنا �أن نوا�صل
املنا�صرة من �أجل و�ضع حد للح�صانة التي
يتمتع بها مرتكبو جرائم احلرب.
نحن يف مركز املر�أة للإر�شاد القانوين
واالجتماعي ن�شكر جميع ن�شطاء ال�سالم
الدوليني واحلركة الن�سوية العاملية على
ن�ضالهم الثابت وال�صلد �إىل جانب املجتمعات
امل�ضطهدة املهم�شة وامل�ستبعدة من احلماية.
�إننا نقف يف �صف واحد يف ن�ضالنا ون�ضالكم
املوحد يف �سبيل �سالم عاملي قائم على العدالة
وم�سنود بالقانون الدويل.
مها �أبو ديه
املديرة العامة للمركز
[ المرأة  . . .والسالم  . . .واألمن ]
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أخبار المركز
في إطار مأسسة الشراكة والتعاون
بين الحكومة والقطاع األهلي

اتفاقية تعاون و�شراكة مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية
حلماية الن�ساء من العنف
وقع املركز ووزارة ال�ش�ؤون االجتماعية خالل �شهر كانون ثاين من العام
 2010اتفاقية تعاون و�شراكة حلماية الن�ساء من العنف .ويتم ذلك
من خالل مركز الطوارئ الذي يديره مركز املر�أة للإر�شاد القانوين
واالجتماعي ،ويتوىل ا�ستقبال الن�ساء اللواتي يتعر�ضن للعنف ،ودرا�سة
حاالتهن وتوفري احلماية وامل�ساندة النف�سية واالجتماعية وتقدمي
اخلدمات الأولية لهن ب�شكل م�ؤقت �إىل �أن يجري البت يف عودتهن �إىل
�أ�سرهن �أو حتويلهن �إىل مراكز حماية �أخرى بح�سب احلالة وظروفها.

بعد فوزه في منافسة مع عدد من
المؤسسات المحلية
منحة ا�سرتالية ملركز املر�أة
وقعت خالل الن�صف الأول من كانون ثاين عام  2010اتفاقية بني وكالة
التنمية اال�سرتالية ومركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي ،ت�ضمنت
تقدمي منحة من وكالة التنمية اال�سرتالية ملركز املر�أة لدعم �أن�شطته
يف الدفاع عن حقوق الن�ساء الفل�سطينيات ،وحمايتها من االنتهاكات
والت�صدي للعنف �ضدها .وجاءت املنحة التي تبلغ قيمتها ()100.000
مائة �ألف دوالر ا�سرتايل كجزء من برنامج املنح ال�صغرية لدعم حقوق
الإن�سان الذي تقدمه وكالة التنمية اال�سرتالية من خالل ممثلية ا�سرتاليا
يف مناطق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،وقد فاز مركز املر�أة للإر�شاد
بهذه املنحة بعد مناف�سة بني جمموعة كبرية من امل�ؤ�س�سات املحلية
والدولية للح�صول عليها.
ي�شكل مو�ضوع حماية حقوق املر�أة يف املرحلة احلالية �إحدى �أهم �أولويات
املركز ،خا�صة مع ارتفاع وترية االعتداءات والعنف الذي تتعر�ض له
الن�ساء الفل�سطينيات� ،سواء من قبل االحتالل الإ�سرائيلي �أو املجتمع
املحلي .ويعمل املركز ب�صورة م�ستمرة لل�ضغط من اجل و�ضع ق�ضية
حماية املر�أة من العنف ،ووقف االنتهاكات حلقوقها على �سلم الأولويات
الوطنية .ويعتربها م�س�ؤولية جماعية تتحملها لي�س فقط امل�ؤ�س�سات
الن�سوية و�إمنا املجتمع املحلي ممثال مب�ؤ�س�ساته املختلفة الر�سمية
والأهلية.
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وقعت االتفاقية وزيرة ال�ش�ؤون االجتماعية ماجدة امل�صري ،وزهرية كمال
رئي�سة جمل�س �أمناء مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي ،ومها
�أبو دية مديرة املركز وذلك بح�ضور كل من املحامية خلود عبد اخلالق
رئي�سة وحدة ال�ش�ؤون القانونية يف الوزارة واملحامية هيام قعقور رئي�سة
وحدة اخلدمات يف مركز املر�أة وعدد من موظفي الوزارة ومركز املر�أة
للإر�شاد .االتفاقية �ستخدم قطاع الن�ساء املعنفات ،ب�شكل كف�ؤ وفعال
وقادر على تقدمي اخلدمة وبرامج التمكني والتوعية الالزمة لهن.

باعتبارها سابقة تستحق التشجيع
املركز يقدم التهنئة للدكتورة ليلى غنام مبن�صب
حمافظ رام اهلل والبرية
قام وفد من املركز بزيارة حمافظة رام اهلل والبرية لتقدمي التهاين
للدكتورة ليلى غنام مبنا�سبة تعيينها حمافظا ملحافظة رام اهلل والبرية.
و�ضم الوفد مديرة املركز وجمموعة من رئي�سات الدوائر واملوظفات
يف املركز .واعترب املركز �أن هذه اخلطوة متثل اجنازا كبريا لفل�سطني
عامة وللمر�أة الفل�سطينية ب�شكل خا�ص .وعرب عن تقديره لر�ؤية �أ�صحاب
القرار باتخاذ هذا القرار باملبادرة �إىل تعيني �أول امر�أة يف من�صب
حمافظ لواحدة من اكرب املحافظات الفل�سطينية.
الدكتورة ليلى غنام عربت عن �سعادتها وفخرها بهذه الزيارة ،ور�أت
�أن تعيينها يف هذا املن�صب �إمنا ي�شكل فر�صة ،ويفتح الطريق �أمام جيل
كامل للتغيري .و�شددت على �أنها تفتخر بح�صولها على هذا املن�صب الذي
اعترب لفرتة طويلة حكرا على الذكور يف جمتمعنا ،و�أكدت على �أنها ت�ضع
ن�صب عينيها هدف لي�س فقط معاجلة ق�ضايا العنف �ضد املر�أة ،و�إمنا

وزارة التربية والتعليم العالي
ومركز المرأة
يختتمان برنامج للدعم والتفريغ النف�سي لر�ؤ�ساء
�أق�سام الإر�شاد

�أي�ضا هدف النهو�ض بو�ضع املر�أة ب�شكل عام ومن كافة النواحي ،لكي
ت�أخذ دورها يف عملية بناء وتنمية الوطن.

لبحث سبل تعزيز الحماية للنساء
وفد من املركز يلتقي وزير الداخلية
قام وفد من املركز خالل �شهر �شباط من العام  2010بزيارة �إىل وزارة
الداخلية وعقد اجتماع مع الدكتور �سعيد �أبو علي -وزير الداخلية.
وهدفت الزيارة �إىل بحث �آليات و�سبل تعزيز التعاون والعمل امل�شرتك
من اجل توفري احلماية للن�ساء والفتيات املعنفات ،خا�صة بعد توقيع
املركز على اتفاقية خا�صة بنظام احلماية مع وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية.
ورحب د� .سعيد �أبو علي بالوفد مبديا حر�ص وزارة الداخلية على العمل
امل�شرتك مع كافة امل�ؤ�س�سات املجتمعية من اجل دعم م�سرية بناء جمتمع
دميقراطي .و�أو�ضح �أن الوزارة تويل اهتمام لق�ضايا املر�أة يف املجتمع،
مبديا ترحيب وزارة الداخلية يف بحث الآليات التي ت�ساهم يف توفري
احلماية للن�ساء املتعر�ضات للعنف� .ضم وفد املركز زهرية كمال -رئي�سة
جمل�س �أمناء املركز ،ومها �أبو ديه -مديرة املركز .وح�ضر اللقاء فدوى
ال�شاعر -مدير عام املنظمات غري احلكومية ،وهيثم عرار رئي�سة وحدة
الدميقراطية وحقوق الإن�سان يف وزارة الداخلية.

اختتم الربنامج خالل �شهر ني�سان من العام  ، 2010وعقدت يف مقر
وزارة الرتبية والتعليم العايل ور�شة عمل ختامية لربنامج الدعم والتفريغ
النف�سي لر�ؤ�ساء �أق�سام الإر�شاد يف  9مديريات للرتبية والتعليم العايل يف
ال�ضفة الغربية وا�ستمر ملدة عام كامل ،ومت تنفيذه ب�إ�شراف خبري مهني
متخ�ص�ص يف توفري الدعم النف�سي للعاملني ال�صحيني واالجتماعني
والنف�سيني الذين يعملون يف ظروف �ضاغطة ،وخا�صة يف �أو�ضاع وحاالت
الطوارئ .ويعترب الربنامج مثاال يعك�س �أهمية تن�سيق جهود امل�ؤ�س�سات
احلكومية وغري احلكومية وتكامل عملها يف خدمة قطاعات املجتمع
املختلفة ،وامل�ساهمة يف تنمية املجتمع
عرب ر�ؤ�ساء �أق�سام الإر�شاد الذين �شاركوا يف الربنامج خالل مداخالتهم
املختلفة عن تقديرهم العايل لهذا الربنامج ،الذي �ساهم يف تخفيف
ال�ضغوط و�أعباء العمل التي يواجهونها ،وخا�صة يف ظل �سيا�سات االحتالل
املختلفة التي تنعك�س �سلبا على جممل الطلبة وامل�سرية التعليمية ب�شكل
عام .وهو ما يزيد من ال�ضغوط التي يواجهها ق�سم الإر�شاد واملر�شدين
يف املدار�س يف وزارة الرتبية ،خالل �سعيهم لتخفيف وحل امل�شكالت
املختلفة التي يعاين من الطلبة ،و�أ�شارت املداخالت �إىل �أن الربنامج
�ساهم يف بناء فريق عمل من ر�ؤ�ساء �أق�سام الإر�شاد ،وهذا ي�ساهم يف
تبادل اخلربات والتجارب املختلفة وتطوير الأداء.

تقديرا منها لدوره في توثيق
االنتهاكات
جامعة كولومبيا تعتمد مركز املر�أة يف نظامها الدويل
لتوثيق حقوق الإن�سان
اعتمدت جامعة كولومبيا يف الواليات املتحدة الأمريكية املوقع االلكرتوين
ملركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي لكي يكون جزءا من نظامها
لتوثيق و�أر�شفة الوثائق املتعلقة بحقوق الإن�سان .جاء ذلك يف ر�سالة
و�صلت �إىل مركز املر�أة من مركز البحث والتوثيق حول حقوق الإن�سان
الذي يعترب جزء من مكتبات جامعة كولومبيا .ويعترب مركز البحث
والتوثيق حول حقوق الإن�سان يف جامعة كولومبيا مركز متخ�ص�ص
ر�سميا يف توثيق وحفظ املواد من بع�ض امل�ؤ�س�سات الهامة التي تعمل يف
جمال حقوق الإن�سان كم�ؤ�س�سة العفو الدولية ،ومنظمة حقوق الإن�سان
�أوال ،ومنظمة مراقبة حقوق الإن�سان الأمريكية .ومن املتوقع �أن يقوم
املركز بحفظ الوثائق املتعلقة بحقوق الإن�سان للمئات من امل�ؤ�س�سات
غري احلكومية العاملة يف هذا املجال ،و�سوف يقوم بت�صنيفها يف مكتبة
الكرتونية على امل�ستوى الدويل ،بالإ�ضافة �إىل املكتبة االلكرتونية جلامعة
[ المرأة  . . .والسالم  . . .واألمن ]
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كولومبيا ،وهي م�صادر ي�ستخدمها عادة الباحثون من خمتلف �أنحاء بالتنسيق مع العديد من مؤسسات
العامل كمراجع لأبحاثهم ودرا�ساتهم.
المجتمع
وت�صنف جامعة كولومبيا كواحدة من بني �أف�ضل ع�شرة جامعات على

م�ستوى العامل ،وتعترب مركز للبحث يف جماالت الطب والعلوم والأدب املركز ي�ستقبل مئات الن�ساء والفتيات املعنفات

والعلوم الإن�سانية .وتقع يف مدينة نيويورك ويتبع لها ثالث جامعات على
م�ستوى درجة البكالوريو�س وثالثة ع�شر كلية متخ�ص�صة يف جماالت
خمتلفة ،بالإ�ضافة �إىل جامعة متخ�ص�صة للتعليم امل�ستمر .وت�شتهر
اجلامعة ب�سمعة عاملية كبرية وخا�صة يف جمال القانون.

في مبنى تاريخي يعود للعام 1886
افتتاح مقر جديد للمركز يف مدينة بيت جاال

افتتح املركز يف �شهر ت�شرين ثاين من العام  2010مقرا جديدا له يف
مدينة بيت جاال ،وجرى تنظيم حفل ا�ستقبال لهذا الغر�ض �شارك فيه د.
خلود دعيب�س وزيرة ال�سياحة والآثار وبيرت لودنبريغ مدير ق�سم التعاون
والتطوير يف القن�صلية ال�سويدية ورئي�س بلدية بيت جاال املهند�س راجي
زيدان ،ور�ؤ�ساء بلديات بيت حلم وبيت �ساحور وعدد من الورثة املالكني،
واملقاول منفذ امل�شروع وح�شد من ممثلي امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري
احلكومية وو�سائل الإعالم املختلفة.
واملقر اجلديد هو مبنى تاريخي يعود تاريخ بنائه للعام  1886وتعود
ملكيته لآل خملوف ،ومت البدء برتميمه خالل عام  2009بعد االتفاق
بني مركز املر�أة للإر�شاد القانوين والورثة املالكني له ،ليتم ا�ستخدامه
مقر للمركز ملدة � 10سنوات .وقد قام بالإ�شراف على عملية الرتميم
مركز حفظ الرتاث يف مدينة بيت حلم ،وبتمويل من الوكالة ال�سويدية
للتنمية الدولية (�سيدا) وبتكلفة تقارب مائتي �ألف دوالر .و�ساهمت
عملية الرتميم يف توفري فر�ص عمل مبا يقارب (� )4000أربعة �آالف يوم
عمل ،ومبعدل ( )55وظيفة .ويتكون املبنى من طابقني ،حيث �سي�ستخدم
كمقر �إداري ملركز املر�أة والإر�شاد ،وي�ضم �إ�ضافة �إىل الغرف واملكاتب
الإدارية قاعات للتدريب والأن�شطة املختلفة ،ومزودة بالأجهزة والتقنيات
الالزمة ،كما يت�ضمن املقر ق�سم للإقامة خم�ص�ص لإقامة �ضيوف وزوار
املركز وامل�شاركني يف ن�شاطاته.
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يف �إطار �سعي املركز الدءوب ملواجهة العنف املتزايد �ضد املر�أة نتيجة
التمييز املجتمعي القائم على �أ�سا�س اجلن�س والنوع االجتماعي فقد
ا�ستقبل خالل العام  2010يف مكاتبه يف رام اهلل والقد�س واخلليل وبيت
حلم ( )388امر�أة وفتاة من املتعر�ضات للعنف .وتوزعت اخلدمات
املقدمة لهن �إىل )67( :منهن ح�صلن على م�ساعدة اجتماعية من خالل
تدخل املر�شدات االجتماعيات لإيجاد حلول مل�شكالتهن االجتماعية
والأ�سرية ،وح�صلت ( )178منهن على م�ساعدة قانونية من خالل
حماميات املركز ،فيما ح�صلت ( )143منهن على خدمة قانونية
واجتماعية.
ما يقارب ثلث الن�ساء املتوجهات للمركز ( )116منهن مت حتويلهن من
عدة م�صادر وم�ؤ�س�سات وخا�صة املحاكم ال�شرعية ،فيما كانت ()113
منهن قد ح�ضرن للمركز بتوجيه من قبل �أفراد و�أ�شخا�ص ومعارف
لهن ،بينما ح�ضرت للمركز ( )35منهن بناءا على توجيه من متوجهات
ومنتفعات �سابقات من خدمات املركز .وا�ستقبل املركز �أي�ضا ()7
متوجهات من خالل التن�سيق مع جهاز ال�شرطة.
بالن�سبة مل�صادر االنتهاك للحقوق املختلفة له�ؤالء الن�ساء والفتيات
املتوجهات للمركز فقد احتل الزوج املركز الأول حيث بلغت الق�ضايا
( )225و ( )32من قبل الطليق و( )30من الأهل والعائلة و ( )59عائلة
الزوج و ( )18من خارج الأ�سرة والأ�صدقاء املقربني.
وبلغ عدد الق�ضايا القانونية التي تعامل بها املركز ( )424ق�ضية رفع
العدد الأكرب منها �إىل املحاكم فيما مت حل البع�ض منها عن طريق
الو�ساطة والتج�سري من خالل تعهدات واتفاقيات مع الأطراف املتنازعة.
�أما الق�ضايا التي رفعت �إىل املحاكم فقد بلغت ( )200ق�ضية.
وخالل العام  2010ا�ستقبل املركز يف بيت احلماية والطوارئ ( )51من
الن�ساء والفتيات اللواتي كانت حياتهن مهددة ومعر�ضة للخطر ،وبع�ض
مبرافقة �أطفالهن .وبالإجمال فقد رافق ه�ؤالء الن�ساء ( )6من �أطفالهن
الذين تراوحت �أعمارهم بني ال�شهرين وحتى الأربعة �سنوات .وتراوحت
�إقامتهن يف البيت الآمن لفرتة من � 24ساعة وحتى ثالثة �شهور .وقد مت
حتويل العدد الأكرب من خالل مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية.
وخالل فرتة الإقامة مت توفري احلماية للن�ساء والفتيات والتدخل الطارئ
معهن ،ومت التن�سيق واملتابعة مع الأهل وال�شرطة واجلهات املخت�صة
مل�ساعدة ودعم وتوفري احلماية لهن ،كما مت توفري اخلدمات الطبية،
وتقدمي اخلدمات النف�سية من خالل طبيب نف�سي �أو من خالل م�ست�شفى
الأمرا�ض النف�سية يف بع�ض احلاالت ،وتقدمي اخلدمات القانونية من
خالل املحاميات وتقدمي اخلدمات االجتماعية من خالل �أخ�صائية
مركز الطوارئ والأخ�صائيات االجتماعيات يف ال�ش�ؤون االجتماعية.

بيان صحفي
بيان �صحفي بتاريخ2010/2/13 :
«على من تقع امل�س�ؤولية؟!» :توثيق  6حاالت قتل منذ بداية عام :2010
مركز املر�أة لالر�شاد القانوين واالجتماعي يعرب عن قلقه من ارتفاع حاالت قتل الن�ساء
ينظر مركز املر�أة لالر�شاد القانوين واالجتماعي بقلق �شديد
اىل ازدياد عدد حاالت القتل منذ بداية عام  ،2010حيث
قامت باحثات املركز بر�صد وت�سجيل ( )6حاالت قتل لن�ساء
وفتيات خالل ال�شهر االول من هذا العام ،ان هذا العدد الكبري
من حاالت القتل يثري اال�ستهجان واال�ستنكار ،مثلما يثري
الت�سا�ؤل والقلق حول ات�ساع وانت�شار هذه الظاهرة .مقارنة مع
العام  ،2009حيث ر�صد املركز ووثق ( )13حالة قتل ( )9منها
يف ال�ضفة الغربية و( )4يف قطاع غزة.
يقوم احد حماور العمل الرئي�سية يف مركز املر�أة لالر�شاد
القانوين واالجتماعي على ر�صد ومتابعة وتوثيق حاالت قتل
الن�ساء والفتيات ،وت�سجيل كل الظروف واملالب�سات املحيطة
بذلك وتوثيقها .من اجل العمل على ن�شرها امام الر�أى العام
واملجتمع املحلي ،وا�ستنها�ض الهيئات املختلفة ملواجهتها
كظاهرة ت�سهم يف الكثري من الآثار ال�سلبية على املجتمع ب�شكل
عام وعلى الأ�سرة ب�شكل خا�ص .ومن املهم ان ن�شري هنا اىل ان
االعداد املذكورة ال متثل بال�ضرورة االعداد احلقيقية لالناث
القتيالت ،وامنا ي�شري العدد اىل احلاالت التي متكن املركز من
توثيقها.
اننا يف مركز املر�أة لالر�شاد القانوين واالجتماعي ونحن
نك�شف عن هذه احلقائق املذهلة فاننا ن�ؤكد على االمور التالية:
•نرف�ض رف�ضا قاطعا اية عمل قتل او عنف تتعر�ض لها
االناث يف جمتمعنا الفل�سطيني ،ونعترب ان العنف با�شكالة
املختلفة هو ظاهرة اجتماعية مر�ضية بحاجة اىل ت�ضافر
اجلهود ملعاجلتها.
•نعترب ان قتل االناث هو قتل للروح اال�سا�سية للمجتمع
الفل�سطيني ،باعتبار ان املر�أة الفل�سطينية هي العمود
اال�سا�سي يف املجتمع.

•ان قتل االناث هو تدمري للبنى واال�س�س االجتماعية لهذا
املجتمع ،النه ي�سهم يف زعزعة اال�سرة نواة املجتمع.
اننا نت�ساءل عن اال�سباب التي ت�ؤدي اىل تكرار عمليات القتل
لالناث ،على الرغم من خطورتها على خمتلف امل�ستويات.
ونعتقد انه قد ان االوان لو�ضع حد لهذه الظاهرة ،وب�صورة
فورية وجذرية .ونرى ان من اهم املداخل لذلك هو العمل
ب�سرعة وجدية على الغاء املواد املن�صو�ص عليها يف قانون
العقوبات الأردين رقم  16ل�سنة  1960املتعلقة يف منح اجلناة
رخ�صة قانونية لقتل االناث ،واعتبار �أن القتل هو جرمية يعاقب
عليها القانون لي�أخذ الق�ضاء الفل�سطيني دوره يف ن�شر العدالة
االن�سانية ومعاقبة القتلة واملجرمني ،لتعزيز عملية الردع لكل
من ت�سول له نف�سة بارتكاب جرائم القتل دون خوف من ح�ساب
او عقاب .ونعترب ان حماية االناث من العنف والقتل هي م�س�ؤولية
وطنية تقع على عاتق ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية ،واجهزتها
وهيئاتها املختلفة .وكل الهيئات وامل�ؤ�س�سات االجتماعية.
اننا وامام هذا الواقع امل�ؤمل نطالب مبا يلي:
1 .1حماكمة جميع من قاموا بقتل �إناث وتقدميهم للعدالة
و�إنزال �أ�شد العقوبات عليهم لوقف هذه الظاهرة.
2 .2حماية الإناث م�س�ؤولية وطنية ،وعلى ال�سلطة و�أجهزتها
حتمل م�س�ؤولياتها ب�أ�سرع وقت
3 .3يف ظل الغياب احلايل للمجل�س الت�شريعي ،نطالب ب�إ�صدار
مر�سوم رئا�سي يحرم قتل الإناث وي�ؤكد على �أن القتل هو
جرمية يعاقب عليها القانون.
4 .4على امل�ؤ�س�سات احلكومية وامل�ؤ�س�سات الأهلية �أخذ دورها
يف هذا املجال لوقف هذه الظاهرة.
مركز املر�أة لالر�شاد القانوين واالجتماعي

[ المرأة  . . .والسالم  . . .واألمن ]
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«أين الشرف في الجرائم المرتكبة على خلفية الشرف» ؟!
رجال دين وحقوقيون يؤكدون على أهمية التصدي لظاهرة قتل النساء
حتت رعاية وزارة �ش�ؤون املر�أة نظم مكتب
املفو�ض ال�سامي حلقوق الإن�سان يف الأر�ض
الفل�سطينية املحتلة يف نهاية �آذار من العام
 2010وبال�شراكة مع �صندوق الأمم املتحدة
الإمنائي للمر�أة ،ومركز املر�أة للإر�شاد
القانوين واالجتماعي ،والهيئة امل�ستقلة حلقوق
الإن�سان م�ؤمتر ًا حول اجلرائم املرتكبة على
خلفية ال�شرف حتت عنوان�« :أين ال�شرف
يف اجلرائم املرتكبة على خلفية
ال�شرف»؟!
افتتحت امل�ؤمتر الذي عقد يف قاعة جمعية
الهالل الأحمر يف البرية ايفا تومت�ش-
مديرة مكتب املفو�ض ال�سامي حلقوق
الإن�سان يف الأرا�ضي الفل�سطينية التي
رحبت باحل�ضور ،و�شكرت كل امل�ؤ�س�سات التي
�ساهمت يف تنظيم امل�ؤمتر ،م�شرية �إىل �أن
ظاهرة قتل الن�ساء هي ظاهرة عاملية ولي�ست
فل�سطينية �أو عربية فقط .ور�أت �أن هناك
حاجة لتوحيد اجلهود للتوعية بخطورة هذه
الظاهرة ،و�أهمية العمل على �إنهاءها.
ربيحة ذياب -وزيرة �ش�ؤون املر�أة �أ�شارت
يف كلمتها خالل افتتاح امل�ؤمتر �إىل اهتمام
الوزارة بالعمل مع كل اجلهات الر�سمية
والأهلية ،املحلية والإقليمية والدولية من اجل
الت�صدي لهذه الظاهرة وو�ضع حد لها .و�أكدت
�أن ظاهرة قتل الن�ساء كانت موجودة على
الدوام� ،إال �أن عنف االحتالل مل يكن يعطي
الفر�صة للم�ؤ�س�سات الن�سوية واحلقوقية للرتكيز
عليها ،بل كان يتم حلها من خالل التدخالت
الع�شائرية .لكن الآن ونحن نحث اخلطى من
اجل جت�سيد بناء الدولة الفل�سطينية ،عرب بناء
م�ؤ�س�سات و�أ�س�س هذه الدولة فان هناك حاجة
لالهتمام بذلك ،وخا�صة انه يظهر �أن هناك
م�ؤ�شرات على تزايد العنف وحاالت قتل الن�ساء
يف الآونة الأخرية .و�أكدت ذياب �أن امل�ؤ�شرات
تدل على �أن قتل الن�ساء يعود لعدة �أ�سباب
ومربرات خمتلفة كاخلالفات على ق�ضايا
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املرياث �أو غريها من الق�ضايا ،لكن يجري
عادة �إدراج هذه اجلرائم حتت م�سمى القتل
على خلفية ال�شرف.
وقالت ذياب �أن وزارة �ش�ؤون املر�أة ناق�شت
املو�ضوع على عدة م�ستويات ،ومع عدة جهات
ت�شريعية وتنفيذية وغريها ،وقدمت مذكرة
ملجل�س الوزراء حول ذلك .وقام جمل�س الوزراء
باتخاذ قرار بالإجماع بالتن�سيب �إىل الرئي�س
الفل�سطيني ب�إلغاء املادتني اللتني تعطيان العذر
املحل للقتل .ومت رفع القرار للرئي�س للم�صادقة
عليه و�إ�صداره كقانون بقرار.
الباحث يا�سر عالونة :الهيئة
الفل�سطينية امل�ستقلة حلقوق الإن�سان
قدم عر�ض موجز حلاالت القتل التي ر�صدتها
الهيئة ،م�شريا �إىل انه يف عام  2005ر�صدت
الهيئة مقتل  10ن�ساء ،ويف عام  2006ر�صدت
 14عملية ،ويف عام  )18( 2007حالة قتل،
�أما يف العام  2009فقد ر�صدت  9حاالت قتل.
وا�ستخدمت و�سائل عديدة للقتل كاخلنق،
الطعن ،الت�سميم و�إطالق النار وغريها من
الأ�ساليب .ور�أى �أن هناك م�ؤ�شرات عديدة على
ازدياد تعر�ض الن�ساء للقتل �أو التهديد بالقتل.
مها �أبو دية -مديرة مركز املر�أة
للإر�شاد القانوين واالجتماعي قالت
يف كلمتها �أن ظاهرة قتل الن�ساء هي ظاهرة
عاملية و�إقليمية ولي�ست حملية فقط .ور�أت
�أن اخلالف يدور حول تعريف مفهوم �شرف
الأ�سرة عندما يتعلق الأمر بقتل الن�ساء .يف
الواقع الفل�سطيني وب�سبب غياب �سلطة ذات
�سيادة فعلية ومتكاملة ،تتعدد م�س�ؤوليات
احلماية ،بني م�ؤ�س�سات املجتمع الر�سمية
والأهلية ،وامل�ؤ�س�سات الدولية و�أي�ضا �إ�سرائيل،
الن القانون الدويل وا�ضح يف �إننا ال زلنا حتت
االحتالل .ولذلك فان توفري احلماية ،للمجتمع
الفل�سطيني ب�أكمله ،ومن �ضمنه الن�ساء
الفل�سطينيات ،هو م�س�ؤولية م�شرتكة .و�أ�شارت
�إىل �أن هناك دور كبري للحركة الن�سوية
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الفل�سطينية كونها تعرب عن وجهة نظر ومواقف
الن�ساء ،حيث يكمن التحدي الذي تواجهه
احلركة الن�سوية يف �إي�صال �صوت الن�ساء
الفل�سطينيات �إىل امل�ؤ�س�سات املحلية والدولية
التي تهتم بحقوق الإن�سان ،وال�سلم االجتماعي،
وحثها على الوقوف بحزم �أمام عمليات قتل
الن�ساء.
وقدم ال�شيخ �إبراهيم خليل عو�ض:
وكيل م�ساعد يف دار الإفتاء الفل�سطينية
ومفتي رام اهلل والبرية مداخلة مطولة
م�ؤكدا يف بدايتها �سروره للم�شاركة يف هذا
امل�ؤمتر ونقا�ش هذا املو�ضوع احل�سا�س .وقال
�أن ما تعاين من املر�أة �إمنا هو يخ�ص املجتمع
بكامله .وان هناك حاجة للتمييز بني املبادئ
والقيم التي جاء بها الإ�سالم وبني التطبيق
اخلاطئ لها يف بع�ض الأحيان .و�أ�شار �إىل �أن
الإ�سالم حرم التعدي على حياة �أي �إن�سان،
رجال كان �أو امر�أة ،وهذا يفر�ض على كل من
يعتنق الدين الإ�سالمي احرتام هذا املبد�أ .وال
ي�سمح الإ�سالم باال�ستغالل الب�شع ملبادئه من
خالل ا�ستخدام مفهوم ال�شرف ،وان للإ�سالم
مبادئ و�أ�س�س حمددة للتعامل مع هذا املو�ضوع.
وخل�ص عو�ض موقف الدين الإ�سالمي ب�أنه
يرف�ض التعدي على حياة الرجال والن�ساء،
ويرف�ض القتل بدافع ال�شبهات ،ويرف�ض كذلك
املعاقبة على اجلناية حتى تثبت .كما وي�ؤكد
على �أن �إثبات اجلناية ال يحوز �إال من قبل جهة
ق�ضائية ،كما يرف�ض الدين اخذ القانون باليد،
ويحث على التحلي بالقيم والأخالق .ودعا
اجلميع �إىل التحلي بالتقوى يف الق�ضايا التي
تتعلق بحياة �أفراد املجتمع.
ويف مداخلته �شكر �سيادة املطران عطا اهلل
حنا -رئي�س �أ�ساقفة �سب�سطية للروم
الأرثوذك�س يف القد�س املنظمني للم�ؤمتر،
ونقل للح�ضور حتية الكنائ�س امل�سيحية
بالقد�س ،ونقل حتية كل مدينة القد�س بكل

مواطنيها .وقال �أن هناك و�صية تقول «ال تقتل»،
�صحيح �أن الو�صية �أعطيت ل�سيدنا مو�سى
�إال �أن م�صدرها اهلل ،وهذا كالم خالد .هذه
الو�صية ال ت�ستثني �أحدا ،وهذا يعني انه ال يحوز
القتل حتت �أي ذريعة �أو و�صف �أو مربر .ور�أى
انه يف الدين امل�سيحي فان اهلل هو مانح احلياة
للإن�سان ،وهو فقط �صاحب ال�سلطان ب�أخذها.
ولذلك فان قتل الإن�سان ،وو�ضع حد حلياته
�إمنا هو اعتداء على اهلل تعاىل .ويف الوقت
الذي نطالب فيه بوقف العنف �ضد املر�أة ف�إننا
نطالب اجلميع بالتحلي بالف�ضيلة والأخالق
احلميدة .كما نطالب املر�أة بان تقف �أمام
حماوالت ا�ستغاللها ك�سلعة يجري ا�ستخدامها
يف و�سائل الإعالم والدعاية وغريها.
كريت جورنغ ،مدير مكتب املفو�ض
ال�سامي حلقوق الإن�سان يف غزة� .أكد على
�أهمية العمل لتوعية املجتمع املحلي حول هذه
الظاهرة ،وت�ضافر اجلهود للت�صدي لها.
وحتدثت عرب نظام الفيديو -كونفرن�س
نريمني ال�سراج من مكتب املفو�ض ال�سامي
حلقوق الإن�سان يف غزة م�شرية �إىل انه من
املهم االتفاق على مفهوم ال�شرف ،الن ما يجري
حتى الآن هو ربط مفهوم ال�شرف باملر�أة فقط.
ور�أت �أن هناك �أ�سباب كثرية وعديدة لقتل
الن�ساء ،كاملرياث وغريه .ولكن يتم ا�ست�سهال
الإعالن على �أن اجلرمية متت على خلفية
ال�شرف ،الن القانون يف هذه احلالة يعطي
القاتل فر�صة لال�ستفادة من عذر حمل مينحه
عقوبة خمففة .ور�أت انه �إذا كانت كل الأديان
ال�سماوية حترم القتل ،ومنها قتل الن�ساء ،فان
هناك حاجة لفح�ص الأ�سباب التي ت�ؤدي �إىل

عمليات قتل الن�ساء حتت خمتلف الت�سميات.
يف اجلل�سة الثانية التي تر�أ�ستها ال�سيدة جني
كوف -مديرة مكتب اليوني�سيف حتدثت
كل من:
ال�سيدة �سلوى هديب -وكيل وزارة �ش�ؤون
املر�أة التي ر�أت �أن �أ�صعب ما تواجهه املر�أة هو
العنف �ضدها .و�أ�شارت �إىل �أن هناك عدد من
املواثيق واالتفاقيات التي تن�ص على امل�ساواة،
وكذلك القانون الأ�سا�سي الفل�سطيني ووثيقة
اال�ستقالل .و�أ�شارت �إىل حاالت القتل للن�ساء
مبينة �أن ا�صغر احلاالت التي قتلت عمرها 3
�شهور ،و�أكربهن  75عام .كما حتدثت هديب
عن دور ومهام اللجنة الوطنية ملناه�ضة العنف
�ضد املر�أة .و�أ�شارت �إىل �أن وزارة �ش�ؤون املر�أة
ت�ؤكد على التو�صيات املتعلقة بتطبيق امل�ساواة
بني الرجال والن�ساء التي ن�صت عليها القوانني
املختلفة ،وكذلك العمل على توفري احلماية
للن�ساء املتعر�ضات للعنف .وتوعية املجتمع
املحلي حول خطورة ظاهرة العنف.
ال�سيد عامر �شاهني -مدير مكتب
الت�شريعات يف مكتب الرئي�س
الفل�سطيني �أ�شار �إىل �أن الرئي�س الفل�سطيني
�صادق على اتفاقية �سيداو ،وكذلك الوثيقة
احلقوقية للمر�أة .وحتدث عن املادة ()340
من قانون العقوبات الأردين ل�سنة  ،1976وهو
القانون ال�ساري يف الأرا�ضي الفل�سطينية .وهي
املادة التي تقدم العذر املخفف لعميان قتل
الن�ساء.
لونا �سعادة -م�ست�شارة مناه�ضة العنف
�ضد املر�أة يف م�ؤ�س�سة اليونيفم حتدثت
عن تقرير مت �إعداده حول اجلرائم املرتكبة
على خلفية ما ي�سمى بال�شرف ،والإح�صاءات

التي ت�ضمنها التقرير م�شرية �إىل �أن التقرير مت
اجنازه بالتعاون مع ( )33م�ؤ�س�سة يف ال�ضفة
والقطاع تتعامل مع الن�ساء املتعر�ضات للعنف.
حنان �أبو غو�ش من مركز املر�أة للإر�شاد
القانوين واالجتماعي حتدثت عن �أهمية
تبني قيم و�أخالقيات تقوم على احرتام
الإن�سان ،وامل�ساواة بني الرجال والن�ساء .ور�أت
�أن املهمة املركزية تقوم على توفري احلماية
للن�ساء املهددات بالقتل ،من خالل ت�ضافر
اجلهود بني امل�ؤ�س�سات املختلفة .و�أ�شارت �إىل
�أن هناك حاجة كبرية لتحويل حركة حماية
الن�ساء من العنف �إىل حركة وا�سعة وقادرة
على �إحداث التغيري املطلوب لتوفري احلماية.
وركزت اجلل�سة الثالثة على دور و�سائل الإعالم
يف رفع م�ستوى الوعي حول مو�ضوع العنف
�ضد املر�أة .حيث حتدثت ال�صحافية باوال
هانكوك مرا�سلة ( )CNNحول العنف
�ضد الن�ساء يف املناطق الفل�سطينية املحتلة
م�شرية �إىل �أن دور و�سائل الإعالم يف هذا
املجال يقوم على �شرح معاناة وجتارب الن�ساء
املتعر�ضات للعنف .كما �أن من املهم لو�سائل
الإعالم لعب دور يقوم على التوعية بخطورة
العنف للت�صدي له قبل حدوثه .و�أ�شارت �إىل
�إن و�سائل الإعالم تواجه �صعوبات يف تغطية
هذه الظاهرة ب�سبب حماوالت التعتيم التي
حتاط بها.
كما حتدث من�سق جلنة الر�صد يف املنتدى
الإعالمي لن�صرة ق�ضايا املر�أة ،ال�صحفي
منت�صر حمدان حول دور و�سائل الإعالم
املحلية ،م�ؤكدا وجود �إخفاق ملحوظ يف تغطية
ال�صحف الفل�سطينية الرئي�سية يف تغطية
جرائم قتل الن�ساء خا�صة على خلفية ما
ي�سمى القتل على “خلفية ال�شرف” ،م�ستندا
يف ذلك على تقرير ر�صد جرائم قتل الن�ساء
الذي نفذته جلنة الر�صد يف املنتدى بدعم من
مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي.
حيث �أظهرت النتائج �إىل حالة �ضعف مهني
يف تغطية جرائم قتل الن�ساء �إ�ضافة �إىل خرق
القانون الأ�سا�سي وقانون املطبوعات والن�شر
اللذان ي�ضمنان حق الظهور العادل للمر�أة يف
و�سائل الإعالم املحلية.
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�صدر عن مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي خالل �شهر �أيار من العام 2010
باللغتني العربية واالجنليزية

مفهوم الحماية لدى المرأة الفلسطينية

"يبد�أ العنف منذ اللحظة الأوىل لت�أ�سي�س �أية عالقة
ا�ضطهاد ،ا�ستغالل ،ا�ست�ضعاف �...إلخ
(باولو فريري )1998
عندما نتحدّث عن العنف يف املجتمع الفل�سطيني ال بد من التطرق �إىل
م�صادره ،ففي املجتمع الفل�سطيني ،وعلى �شاكلة �أي جمتمع� ،آخر هناك
�أ�سباب مو�ضوعية و�أخرى ذاتية تقود ملمار�سة �أفراد املجتمع العنف فيما
بينهم .ولعل من �أهم الأ�سباب عدم توازن عالقات القوى بني �أفراد
جمموعة ما .ولكن ث ّمة ما مييز املجتمع الفل�سطيني وهو �أنه ،وبالإ�ضافة
�إىل وجود عدم التوازن يف عالقات القوى ما بني الأنثى والذكر فيه،
يعاين من ممار�سة العنف عليه من قبل االحتالل الإ�سرائيلي .حيث
ميار�س االحتالل ومبنهجية مدرو�سة وخمطط لها لت�صدير العنف
للمجتمع الفل�سطيني بكل وح�شية وهمجية ك ّم ًا ونوع ًا .وهنا نورد ما قاله
فريري ( )1998من �أنه ومبرور الوقت يتم تذويت هذا العنف يف النفو�س
وا�ستدخاله ،ومن ّثم ا�ستخراجه مرة �أخرى بطرق عدّة وعلى م�ستويات
خمتلفة ،وقد ي�ؤدي هذا �إىل ت�شويه الإدراك الذاتي للإن�سان حتت
االحتالل حول حقيقة االختالف الطبيعي بينهم وبني من ي�ضطهدهم،
وقد ي�صبح ا�ضطهاد غريهم يف مرحلة ما �سلوكا ي�أتي نتيجة لهذا
1
اال�ستدخال.
وك�أية عالقة �إن�سانية هناك طرفان لهذه العالقة ،ويبد�أ بالعنف طرف
من الأطراف ،وما �أثبته تاريخ الإن�سانية هو �أن الطرف الذي ي�ضطهد،
الأقوى ،هو الذي يبد�أ بالعنف ،فالطرف الأ�ضعف ال ميكن �أن يبادر
للعنف ،فالعنف يبد�أ عادة عند ه�ؤالء الذين ي�ستغلون ،وي�ضطهدون ،وال
يعرتفون بالآخر ك�إن�سان ،فكيف ملن ٌي�ستغل ،و ٌي�ضطهد �أن يبد�أ بالعنف؟
لي�س من ت�ؤخذ منه �إن�سانيته الذي ينكر الإن�سانية واحلب ،بل من ينكر �أن
الآخر �إن�سان هو الذي ينكرها لنف�سه وللطرف الآخر.2
ن�ستطيع القول من خالل التجربة احلية ،ومن خالل مراقبة االحتالل
الإ�سرائيلي� ،إنه يعمد ال�ستخدام العنف ك�أ�سلوب و�أداة لنزع �صفتي
الإن�سانية والكرامة يف �سعيه لهدم املجتمع الفل�سطيني ،فهذا العنف
ممنهج ،ومدرو�س وخمطط له ،واالحتالل ي�ستهدف �إن�سانية املجتمع
الفل�سطيني وكرامته كيال يبقى ،وحتى ال ينظم نف�سه كمجتمع وحتويله
�إىل جم ّرد �شعب ال ميلك معايري املجتمع وعنا�صره ،وال يت�شارك ب�أية
روابط من �ش�أنها احلفاظ على املجموعة ب�شكل جمتمع .ولذا يعمد
1. Freire Maria, Macedo Donaldo. The Paulo Freire Reader.
Continum Publishing Company, 1988.

 .2هذه من �أفكار املعلم والرتبوي الكبري الربازيلي الأ�صل ،باولو فريري .امل�صدر ال�سابق.
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االحتالل �إىل اال�ستخدام املبالغ فيه للعنف لتحقيق ذلك �أمال يف �أن
ي�صبح عنفه �أ�سلوب تعامل و�أداة حلل امل�شاكل يف جمتمعنا .ولذا ،ف�إنه
ويف الوقت الذي نت�شارك فيه مع باقي املجتمعات يف �أ�سباب العنف
وم�صادره� ،إال �أننا نختلف عنها ب�أن االحتالل الإ�سرائيلي يعمل �أو ًال على
جعل العنف لغة التوا�صل ،وجعله ثاني ًا �أهم �أ�سلوب تعامل مع الآخر.
وتوظيفه العنف ل�صالح تعزيز الأبوية والبطريركية يف املجتمع لإعاقة
جهود التغري االجتماعي ،ليحقق مبتغاه يف النهاية بالعمل على ا�ستدخال
هذا العنف ،وحتويله �إىل منهجية تعامل بني من هم حتت االحتالل.
وال نق�صد هنا –بطبيعة احلال -ت�صوير االحتالل و�أ�سلوبه
العنيف على �أنه ال�سبب الوحيد �أو امل�صدر احل�صري للعنف
يف املجتمع الفل�سطيني ،ولكننا ن�ؤكد �أهمية عدم �إغفاله
كم�سبب وم�صدر رئي�سي للعنف يف جمتمعنا.
هناك تف�ضيل لإجناب الذكور من قبل الن�ساء والرجال على ح ّد �سواء
يف املجتمع الفل�سطيني ،حيث �أن  %33.9من الن�ساء اللواتي �سبق لهن
الزواج و�أجننب  4ذكور يرغنب يف �إجناب املزيد من الذكور ،بينما
ممن �أجننب � 4إناث ال يرغنب يف
 %15.9من الن�ساء يف الفئة ذاتها ّ
�إجناب املزيد من الإناث ،وهو ما يعني �أن التمييز على �أ�سا�س اجلن�س
ما زال قائما ،وبالتايل على �أ�سا�س النوع االجتماعي هو ال�سائد يف
مما يرتتب عليه بدء التمييز وعدم �إعطاء الأنثى قيمة
جمتمعناّ ،
مت�ساوية مع الذكر منذ الوالدة وحتى املمات ،وهو ما يعك�س ذاته على
طبيعة عالقات القوى التي بينهم من جهة ،وعلى الفر�ص واخليارات
التي ي�ستطيع كل منهم �أن يح�صل عليها من جهة �أخرى ،لتكون النتيجة
هي �أن تكون العالقة غري املتوازنة هي العالقة املتوقعة ،و”الطبيعية” يف
املجتمع ،مما ي�ؤدي �إىل ت�أ�سي�س وتعزيز عالقات اال�ضطهاد واال�ستغالل
واال�ست�ضعاف من طرف لآخر ،وبذلك تتزايد �إمكانية العنف والتعنيف،
كما يقول فرييري« :يبد�أ العنف منذ اللحظة الأوىل لت�أ�سي�س
�أية عالقة ا�ضطهاد،ا�ستغالل ،ا�ست�ضعاف  ،»..بالإ�ضافة �إىل ما
جتده هذه العالقات من مكان يف ظل غياب قانون و�أنظمة و�إجراءات
تعمل على �إعادة التوازن من ناحية ،ووجود االحتالل الإ�سرائيلي واملبني
مما
�أ�سا�س ًا على عالقة بطريركية� ،سلطوية وعنيفة من ناحية �أخرى ّ
يعزّز العالقات غري املتوازنة.
انطالقا من جتربة مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي ،وبناء
على خربته املرتاكمة يف جمال العمل على ق�ضايا العنف الأ�سري ،ف�إنه
بات مدركا �أن حماية املر�أة من العنف مبثابة حماية للأ�سرة واملجتمع،

يف احلاالت التي ال تتم فيها حماية املر�أة� ،سواء كان
ذلك لغياب القانون� ،أو لغياب امل�ساواة االجتماعية� ،أو
لوجود ثقافة بطريركية �سلطوية متيز بني اجلن�سني ،ف�إن
املجتمع يكون عبارة عن �سجن �آ�سر لقدرات ن�صفه الآخر،
و�إمكانياته ،و�أرواحه.
تر�سخ لديه من قناعات باالنعكا�س الإيجابي حلماية
وذلك تتويجا ملا ّ
املر�أة على التنمية والرفاه االجتماعي لأي جمتمع.
ي�أتي هذا التقرير بهدف الو�صول �إىل تعريف مفهوم احلماية لدى
الن�ساء .ويهدف التقرير �أي�ضا �إىل معرفة طبيعة �شبكة احلماية املوجودة
يف جمتمعنا ،عالوة على معرفة فيما �إذا ما كانت هناك �أطر حماية
�أخرى ميكن �إ�ضافتها للأطر املعروفة لدينا.
يف �إطار �سعيها لتغيري عالقات القوى التي تفرز العنف �ضد الأ�ضعف،
ف�إن احلركات الن�سوية ،وامل�ؤ�س�سات احلقوقية والن�سوية يف العامل
عملت على ك�شف ظاهرة العنف ،ور�صدها وتعميمها �أمال يف معاجلة
امل�شكلة ،والق�ضاء على العنف الأ�سري والعنف املبني على �أ�سا�س النوع
االجتماعي ،وال�ضغط على �صانعي القرار ،حيث مت �إنكار هذه الظاهرة
يف بادئ الأمر ،ولكن وبتوا�صل العمل والن�ضال �أ�صبحت الظاهرة
معروفة ،وعلنية ،ومعرتف بها.
تكمن �أهمية التقرير يف كونه الوثيقة الأوىل التي تطرح مفهوما للحماية
ينطلق من وجهة نظر الن�ساء �أنف�سهن .فعند ا�ستعرا�ض الأدبيات املحلية

والإقليمية والدولية جندها ،ب�شكل عام ،تتحدث عن مفهوم احلماية
من وجهة نظر امل�ؤ�س�سات العاملة يف هذا املجال ،احلكومية منها وغري
احلكومية ،حيث �شاب تلك الأدبيات تغييب ل�صوت املر�أة ،وهو ما تالفاه
هذا التقرير.
مما ال �شك فيه �أننا ،وبطرحنا هذا املفهوم على الن�ساء
و ّ
�أنف�سهن لبناء تعريف له من وجهة نظرهن ،ف�إننا نفتح
املجال للتفكري بالآليات املطروحة للت�صدي لظاهرة
العنف ومدى جناعتها ،وهو ما يزيد من اعتقادنا ب�أن
هذا التقرير ي�شكل م�ساهمة جديدة وجادة يف مو�ضوع
احلماية والعنف الأ�سري.
نتطلع لأن يكون هذا التقرير عامال ميكن ّنا من التقدم خطوة للأمام يف
مو�ضوع العنف �ضد املر�أة ،حيث انه يتم حاليا طرح ق�ضية العنف الأ�سري
مبعزل عن عالقتها مبفهوم احلماية� .إال �أننا نعتقد بوجوب طرح ق�ضية
العنف الأ�سري بعالقتها و�إرتباطها مبفهوم احلماية ،فنحن نرى �أنه ومن
خالل فح�ص م�صادر احلماية ،والتدقيق فيها وفهمنا لها ،ف�إننا نكون قد
بد�أنا فعليا يف ال�سري على طريق �إيجاد احللول مل�شكلة العنف الأ�سري،
والعنف �ضد املر�أة ،والعنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي� ،إذ �أنه
كلما عملنا على تقوية احلماية وتعزيزها كلما �أر�سينا الأ�س�س للوقاية
والعالج من العنف.
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لمحات عامة
حمطات وق�ضايا بارزة تهم الن�ساء الفل�سطينيات خالل عام 2010
الشيخ يوسف ادعيس نائب قاضي
القضاة يؤكد أن:
قرار فر�ض عقوبة على الطالق خارج املحاكم ي�سهم يف تقليل
ن�سب الطالق

�أكد �سماحة ال�شيخ يو�سف ادعي�س نائب قا�ضي الق�ضاة على قراره رقم
 2010/38ال�صادر بتاريخ  2010/6/20والقا�ضي بفر�ض عقوبة مالية
على �أي حالة طالق تتم خارج املحاكم .و�أ�شار ادعي�س �إىل �أن هذا القرار
ي�سهم يف تخفيف ن�سب الطالق يف جمتمعنا الفل�سطيني .جاء ذلك خالل
افتتاح دورة تدريبية نظمها مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي
بالتعاون مع ديوان قا�ضي الق�ضاة لق�ضاة وموظفي ق�سم الإر�شاد الأ�سري
يف املحاكم ال�شرعية ،خالل ت�شرين ثاين من عام .2010
و�شدد ادعي�س على قراره بخ�صو�ص فر�ض عقوبة تعزيرية على �أية حالة
طالق تتم خارج املحاكم ال�شرعية ،وعدم ت�سجيل �أي طالق بائن بينونة
كربى �إال يف املحكمة ،م�شريا �إىل �أن هذا الإجراء من �ش�أنه �أن ي�سهم يف
تخفيف ن�سب الطالق من خالل تقنني ذلك يف �إطار املحاكم .وعدم ترك
مو�ضوع هام مثل الطالق عر�ضه لردود الفعل املت�سرعة والآنية .حيث يتم
يف �أحيان كثرية تعري�ض متا�سك الأ�سر للخطر نتيجة قرارات مت�سرعة
وغري مدرو�سة.
توثيق ( )9حاالت قتل على خلفية ما
يسمى «الشرف» خالل عام 2010
الت�أكيد على ا�ستمرار اجلهود للت�صدي للظاهرة
�أكد منتدى املنظمات الأهلية الفل�سطينية ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة �أن
املر�أة الفل�سطينية هي الأكرث معاناة الن �سيا�سة االحتالل الإ�سرائيلي
ت�صيب كافة جوانب حياتها بالأذى وال�ضرر ،و�أ�شار �إىل انه على الرغم
من بع�ض الإ�صالحات يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية و�أجهزتها
و�أنظمتها املختلفة� ،إال �أن هناك عوائق و�صعوبات عديدة ال زالت تعرت�ض
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متتع املر�أة بامل�ساواة يف كافة جماالت احلياة .حيث ال زالت العقلية
الأبوية تعيق �سن ت�شريعات وقوانني حتمي املر�أة وحقوقها ،وتكر�س
م�ساواتها الفعلية.
جاء ذلك خالل م�ؤمتر �صحفي عقده املنتدى يف مقر مركز الإعالم
الفل�سطيني يف مدينة البرية بتاريخ  ،2010/11/25للإعالن عن انطالق
فعاليات الأ�سبوع العاملي ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة .وحتدث يف امل�ؤمتر
كل من ربيحة ذياب وزيرة �ش�ؤون املر�أة ،وماجدة امل�صري وزيرة ال�ش�ؤون
االجتماعية ،وفكتوريا �شكري من املنتدى .و�شارك فيه عدد كبري من
ال�صحفيني ممثلي و�سائل الإعالم املختلفة.

وعرب املنتدى يف تقريره ال�سنوي حول هذا املو�ضوع عن القلق ال�شديد من
عمليات العنف والقتل �ضد الن�ساء ،و�أ�شار �إىل انه حان الوقت للوقوف
منها موقف احلزم .وثمن التقرير موقف الرئي�س �أبو مازن بامل�صادقة
على اتفاقية �إلغاء كافة مظاهر التمييز �ضد املر�أة (�سيداو) ،ور�أى فيها
خطوة باالجتاه ال�صحيح ،وطالب ب�أن ينعك�س هذا التوقيع يف الت�شريعات
والقوانني ،وتطبيق هذه االتفاقية يف كافة اللوائح والأنظمة املعمول بها
من قبل م�ؤ�س�سات ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية.
وثمن املنتدى يف تقريره �أي�ض ًا قرار الرئي�س يف اعتبار القتل على خلفية
ال�شرف جرمية .وطالب ب�أن يرافق هذا القرار �إلغاء للن�صو�ص القانونية
الواردة يف قانون العقوبات وبالذات املادة  340و  62والتي تتعامل بالعذر
املحل والعذر املخفف ،و�ضرورة و�ضع ن�صو�ص قانونية تتعامل مع جرائم
قتل الن�ساء كجرمية مع �سبق الإ�صرار.
وطالب املنتدى يف نهاية تقريره املجل�س الت�شريعي ب�إقرار قانون العقوبات
املقدم من قبل م�ؤ�س�سات املجتمع املدين .وتوجه الق�ضاء والنيابة العامة
الفل�سطينية بالطلب لإنزال عقوبات م�شددة ورادعة بحق مرتكبي هذه
اجلرائم �ضد الن�ساء واعتبارها جرائم قتل مع �سبق الإ�صرار والرت�صد.
كما طلب املنتدى من املراجع الدينية الفل�سطينية ب�إ�صدار فتاوى حترم
�صراحة القتل على خلفية ال�شرف الذي ي�شكل بدوره اخلروج عن التعاليم
الدينية والأمن االجتماعي .و�أكد على اعتبار جرائم القتل على خلفية ما
ي�سمى بال�شرف �شك ًال من �أ�شكال الإعدام خارج �إطار القانون الذي يعترب

انتهاك ًا �سافر ًا للحق يف احلياة ،ومطالبة ال�سلطة الفل�سطينية باتخاذ
الإجراءات الالزمة ملواجهة هذه الظاهرة من خالل مالحقة مقرتيف
جرائم القتل على خلفية ال�شرف وتقدميهم �إىل العدالة.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن منتدى املنظمات الأهلية الفل�سطينية ملناه�ضة
العنف �ضد املر�أة هو ائتالف فل�سطيني ت�أ�س�س عام  2000بهدف احلد
من العنف �ضد املر�أة وحتديدا عمليات قتل الإناث ،وب�ضم يف �صفوفه 15
م�ؤ�س�سة �أهلية غري حكومية.
في إطار حملة إقليمية لتعديل قانون
األحوال الشخصية
ائتالف قانون الأحوال ال�شخ�صية الفل�سطيني ينهي حملة
لتعديل القانون

�أنهى ائتالف قانون الأحوال ال�شخ�صية الفل�سطيني اخلا�ص باحلملة
الإقليمية لتعديل ن�صو�ص قانون الأحوال ال�شخ�صية يف نهاية العام 2010
حملته التي هدفت �إىل الت�أثري باجتاه �سن وت�شريع قانون �أحوال �شخ�صية
فل�سطيني موحد يكون �أكرث عدالة وم�ساواة للن�ساء .وكانت احلملة قد
بد�أت يف �شباط من نف�س العام و�شملت عقد �سل�سة من ور�ش العمل يف
خمتلف حمافظات الوطن ،و�شارك فيها املئات من نا�شطي املجتمع
املدين ،وحتدث يف ور�ش العمل حقوقيون ونا�شطات ن�سويات وممثلي عدة
م�ؤ�س�سات ن�سوية .و�شملت احلملة �أي�ضا الت�شبيك مع امل�ؤ�س�سات الإعالمية
لتعزيز م�شاركتها يف التوعية والت�أثري باجتاه تغيري الن�صو�ص املجحفة
بحقوق املر�أة يف القوانني املطبقة حاليا يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
ي�ضم االئتالف الفل�سطيني لهذه احلملة يف ع�ضويته كل من االحتاد
العام للمر�أة الفل�سطينية ،طاقم �ش�ؤون املر�أة ،م�ؤ�س�سة احلق ،جمعية
املر�أة العاملة ،مركز الدرا�سات الن�سوية �إ�ضافة �إىل املن�سق مركز
املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي .فيما يتوىل االحتاد العام للمر�أة
الفل�سطينية التن�سيق مع عدد من امل�ؤ�س�سات العاملة يف قطاع غزة �ضمن
هذه احلملة .وهو جزء من حملة �إقليمية ت�شارك فيها م�ؤ�س�سات حقوقية
ون�سائية مثل مركز ق�ضايا املر�أة امل�صرية ،وجلنة حقوق املر�أة اللبنانية،
واحتاد املر�أة الأردنية ،ويقوم مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي
بالتن�سيق لهذه احلملة يف فل�سطني ،وبد�أت عملها منذ عام  2008وجرى
بعدها �إن�شاء التحالف الإقليمي من هذه امل�ؤ�س�سات بحيث مت عقد ور�شتي

عمل يف بريوت وعمان ،ومت التو�صل �إىل مذكرة حول ابرز التعديالت
التي ت�سعى احلملة من اجل تعديلها حيث يتوىل كل من�سق على امل�ستوي
الوطني تنفيذ جملة من الن�شاطات والفعاليات على امل�ستوى الوطني من
اجل ال�ضغط باجتاه اجناز هذه التعديالت يف بع�ض ن�صو�ص قوانني
الأحوال ال�شخ�صية.
�أما الن�صو�ص التي ت�سعى احلملة �إىل تعديلها ف�إنها ترتبط ب�سن
الزواج ،احل�ضانة ،ال�شخ�صية القانونية للمر�أة ،تعدد الزوجات ،الأموال
امل�شرتكة ،والطالق.
مركز المرأة لإلرشاد القانوني
واالجتماعي يرحب بالقرار:
جمل�س الوزراء يقرر التن�سيب �إىل الرئي�س بتعليق العمل
باملواد املتعلقة بالعذر املحل والعذر املخفف يف قانوين
العقوبات ال�سارية يف �شطري الوطن
رحب مركز املر�أة يف بيان �صحايف له بتاريخ  2010/2/18بالقرار الذي
�أ�صدره جمل�س الوزراء الفل�سطيني يف جل�سته املنعقدة يف مقر الرئا�سة
يوم االثنني  2010/2/15قرار «التن�سيب �إىل �سيادة الرئي�س بتعليق
العمل باملواد املتعلقة بالعذر املحل واملخفف يف قانوين العقوبات ال�سارية
يف �شطري الوطن ب�ش�أن اجلرائم الواقعة على خلفية ما ي�سمى «ب�شرف
العائلة» ،و�إرجاعها �إىل الأ�صل العام ،واعتبارها جرمية قتل عادية ،لأنه
ال يجوز �أخذ القانون باليد وال القتل على �شبهة ،والأخذ مببد�أ امل�ساواة
والعدالة يف اجلرمية ليتوافق والقانون الأ�سا�سي الفل�سطيني ووثيقة
اال�ستقالل الفل�سطينية والتزام ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية باملواثيق
واملعاهدات الدولية».
وقال املركز يف بيانه �أن هذا القرار يعترب خطوة ايجابية للحد من جرائم
قتل الن�ساء ،خا�صة انه ي�أتي يف ظل ارتفاع عدد حاالت قتل الن�ساء من
بداية العام احلايل ،حيث �أن القانون احلايل الذي يتعامل مع مثل هذه
احلاالت ي�شكل حماية للجناة مما ي�شجع على ارتكاب مثل هذه اجلرائم،
مما ي�ؤدي على غياب الرادع القانوين ملن يقدمون على ارتكاب مثل هكذا
جرائم.
وتابع املركز قائال يف بيانه «نرحب بهذا القرار ونعتربه خطوة ايجابية
باالجتاه ال�صحيح ،ون�أمل �أن تتكلل هذه اخلطوة بامل�صادقة عليها من
قبل �سيادة الرئي�س حممود عبا�س ب�إ�صدار قرار بقانون ،يعمد �إىل �إيقاف
العمل باملواد القانونية التي متنح اجلناة �أعذار حملة وخمففة للعقوبة،
لكي ي�صار �إىل اعتمادها وتطبيقها يف املحاكم الفل�سطينية ،مما يعزز
حماية احلق يف احلياة لكل �أفراد املجتمع ،وحماية الن�ساء من �أب�شع
�أ�شكال العنف الذي ي�صل �إىل حد القتل حتت م�سميات خمتلفة.
و�أكد املركز على وجوب احتكام اجلميع للقانون ،واعتبار جرائم قتل
الن�ساء هي جرمية قتل مكتملة الأركان� ،آمال من الرئي�س امل�صادقة على
هذا التن�سيب وا�صدر قرار بقانون بوقف العمل بهذه املواد.
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خالل م�ؤمتر �صحفي يف البرية عقده منتدى املنظمات الأهلية ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة

التأكيد على ضرورة التصدي لظاهرة قتل النساء
تحت ذريعة الشرف

عقد منتدى املنظمات الأهلية ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة بتاريخ:
 2010/6/22م�ؤمترا �صحفيا يف قاعة مركز الإعالم الفل�سطيني يف
مدينة البرية .وقد هدف امل�ؤمتر ال�صحفي �إىل التذكري بخطورة ظاهرة
قتل الن�ساء على خلفية ما ي�سمى بال�شرف ،و�أهمية الت�صدي لها.
حنان �أبو غو�ش ع�ضوة االئتالف من مركز املر�أة للإر�شاد القانوين
واالجتماعي قر�أت البيان ال�صحايف ال�صادر عن االئتالف وقالت فيه �أن
احلق يف احلياة ،حق مقد�س ،ون�صت عليه كافة العهود واملواثيق الدولية
اخلا�صة بحقوق الإن�سان .وهذا ما ي�ؤكد �أهمية �صون وحماية احلق
يف احلياة للن�ساء وعدم التمييز و�ضرورة امل�ساواة بني املر�أة والرجل,
و�أ�شارت �أبو غو�ش �إىل �أن ما يح�صل يف الواقع الفل�سطيني يتناق�ض مع
ما ورد يف املواثيق الدولية وال يحرتم وال ين�سجم مع ن�صو�ص القانون
الأ�سا�سي ،حيث وثق مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي ثمانية
حاالت قتل ن�ساء من مناطق ال�ضفة الغربية املختلفة منذ مطلع عام
 .2010وقد تنوعت الأ�ساليب التي مت ارتكاب القتل بحق ه�ؤالء ال�ضحايا،
فبع�ضهن قتلن خنقا ،وحالة مت قذفها من الطابق الرابع ،وحالة �أخرى
مت طعنها بال�سكني ،وبع�ض هذه احلاالت �أجربت على تناول ال�سم،
وحالتني �أقدمن على االنتحار ب�سبب احلياة القا�سية التي ع�شنها وعانني
منها .ومن امل�ؤ�سف جدا �أن بع�ض احلاالت مت ارتكاب اجلرمية بحقهن
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على مر�أى وم�شهد من �أطفالهن.
و�أكدت �أبو غو�ش �أن الت�صدي لهذه الظاهرة هي م�س�ؤولية املجتمع
الفل�سطيني ب�أكمله  ،وحماربتها يجب �أن يو�ضع على ر�أ�س �أجندات
و�أولويات وخطط عمل كل امل�ؤ�س�سات ،كون جهد وعمل كل م�ؤ�س�سة �أو
جهة يف هذا االجتاه �سي�ساهم ب�شكل جدي يف وقف هذه الظاهرة.
وطالبت �أبو غو�ش با�سم منتدى املنظمات الأهلية ملناه�ضة العنف �ضد
املر�أة ب�إلغاء املادتني رقم  340و 98من قانون العقوبات واعتبار جرمية
قتل الإناث جرمية عادية يعاقب عليها القانون.
�سهاد عبد اللطيف من جمعية املر�أة العاملة ومن�سقة املنتدى
قالت �أن الهدف من امل�ؤمتر ال�صحفي توجيه نداء لل�سلطات الت�شريعية
والتنفيذية التخاذ خطوات �سريعة وعملية ملواجهة كافة �أ�شكال العنف
املمار�س �ضد املر�أة وحتديدا عمليات قتل الن�ساء حتت ادعاءات خمتلفة
�أبرزها القتل بداعي ال�شرف .و�أ�شارت عبد اللطيف �إىل �أن امل�ؤمتر
ي�أتي يف هذا التوقيت نتيجة �شعور املنتدى بقلق من ارتفاع عدد حاالت
قتل الن�ساء التي �سجلت عام  2010والتي بلغت خالل الن�صف الأول 8
حاالت ،هذا عدا عن احلاالت التي مل ي�ستطع املنتدى الو�صول �إليها
لعدم توفر معلومات� ،أو لعدم الإعالن عنها .و�أكدت انه جتري يف هذه
الأثناء مراجعة اخلطة الوطنية ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة ،وهي خطة

يجب �أن يتبعها �إجراءات و�سيا�سات ل�ضمان تنفيذها ،وذلك من قبل
احلكومة واملجل�س الت�شريعي ،لأنه يف حال عدم و�ضع �إجراءات تكفل
تنفيذها على ار�ض الواقع ف�إنها �ستبقى حربا على ورق.
جنوى ياغي من م�ؤ�س�سة مفتاح ،وهي ع�ضو يف املنتدى �أكدت
على املطالبة بتعديل القوانني وت�شريع قوانني �أخرى تن�ص على حماية
املر�أة وحتمي حقوقها وحياتها ،وبالتايل حماية املجتمع الفل�سطيني.
و�أكدت �أن امل�ؤ�س�سات الن�سوية ن�ضع اجلهات الر�سمية والأمنية �أمام
م�س�ؤولياتها يف توفري احلماية للن�ساء املعنفات.
العقيد عدنان ال�ضمريي -الناطق الر�سمي با�سم الأجهزة
الأمنية قال �أن دور ال�شرطة هو �إنفاذ القانون ولي�س ت�شريعه .و�أ�شار
�إىل �أن ال�شرطة تواجه عدة حتديات خالل تعاملها مع ظاهرة قتل
الن�ساء ،وهما الثقافة املجتمعية ،والن�صو�ص القانونية والت�شريعات.
و�أ�شار ال�ضمريي �إىل �أن هناك مفاهيم خاطئة عن دور ال�شرطة يف هذا
املجال .وقال انه بالن�سبة لل�شرطة فان اجلرمية هي جرمية �سواء كانت
�ضد املر�أة �أو الطفل �أو غريه .ونحن نقوم بالتحقيق ثم حتويل الق�ضية
للنيابة والق�ضاء ،وهنا ي�صبح املو�ضوع خارج نطاق م�س�ؤوليتنا� ،إال يف
حال تكليف الق�ضاء لنا ب�إعادة التحقيق يف �أمر ما متعلق بهذه الق�ضية.
و�أكد ال�ضمريي �أن امل�شكلة الأ�سا�سية تكمن يف قانون العقوبات ال�ساري
يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،وهو قانون العقوبات الأردين لعام ،1960

الذي مت تعديله يف الأردن �أكرث من مرة منذ ذلك التاريخ ،ولكنه ال زال
مطبقا يف فل�سطني .ووجه ال�ضمريي نداءا لكل امل�ؤ�س�سات الن�سوية،
وم�ؤ�س�سات املجتمع املدين الأخرى لتكثيف جهودها يف توعية املجتمع
املحلي بكل فئاته لهذه الظاهرة ،لكي تتمكن من تغيري الثقافة املجتمعية
ال�سائدة والقائمة على التمييز �ضد املر�أة.
و�أ�شار ال�ضمريي �إىل �أن الكثري من ق�ضايا قتل الن�ساء التي ت�صل
لل�شرطة تكون مغلفة مبو�ضوع ال�شرف� ،إال �أن جذورها لي�س لها عالقة
بهذا املو�ضوع ،ولدينا وقائع تثبت �أن القتل مت يف بع�ض الأحيان لأ�سباب
قد تتعلق باملرياث �أو خالفات �شخ�صية �أو غريه ،ويتم تغليفها بال�شرف.
املحامي نا�صر الري�س -امل�ست�شار القانوين مل�ؤ�س�سة احلق قال
�أن القانون هو ال�ضامن للحريات واحلقوق ،وان القوانني ال�سارية يف
الأرا�ضي الفل�سطينية هي قوانني مت ت�شريعها على الأغلب قبل �إقرار
بع�ض املعاهدات واملواثيق الدولية املتعلقة بحقوق الإن�سان� ،إال �أن
بع�ضها ال زال �ساريا ومطبقا منذ �سنوات الثالثينات والأربعينات من
القرن املا�ضي .و�أ�شار الري�س �إىل انه مت �صياغة م�شروع قانون العقوبات
من قبل جلنة من امل�ؤ�س�سات الر�سمية وغري الر�سمية .وان ال�صياغة
املقرتحة �أخذت بعني االعتبار الكثري من الأمور االجتماعية .وقال �أن
املطلوب حاليا ممار�سة �ضغط جمتمعي لإ�صدار القانون بقرار من
الرئي�س الفل�سطيني.
ر�سم :الفنان ح�سن اللحام  -بيت حلم
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يف �أجواء االحتفال ب�أ�سبوع مناه�ضة العنف �ضد املر�أة

النساء الفلسطينيات واتفاقية القضاء على كافة أشكال
التمييز ضد المرأة «سيداو»
مقدمة ..اتفاقية «سيداو» مرحلة متقدمة
في نضال المرأة لتحقيق المساواة

�شكلت اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة «�سيداو»
التي �أقرتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف عام  1979حمطة
هامة ومتقدمة يف ن�ضال املر�أة العاملي من اجل الق�ضاء على التمييز
واال�ضطهاد القائم �ضدها وعلى خمتلف امل�ستويات ،ويف �شتى املجاالت.
وقد جاءت االتفاقية لتعك�س ثمار ن�ضال احلركة الن�سوية على امتداد
�أكرث من قرن من الزمان ،وهي تعترب �أول وثيقة على امل�ستوى الدويل
تتناول ق�ضايا املر�أة بهذا التف�صيل والعمق وال�شمولية ،وتدعو �إىل
م�ساواتها التامة بالرجل.
عربت االتفاقية يف حينه عن تنامي الوعي� ،سواء وعي الن�ساء �أنف�سهن
�أو وعي املجتمع ب�شكل عام ،ب�أهمية م�ساواة املر�أة بالرجل ،ووقف كافة
�أ�شكال التمييز �ضدها .وقد جاءت االتفاقية يف �سياق اعرتاف عاملي
بحقيقة التمييز واال�ضطهاد و�أهمية امل�ساواة .حيث �أقرت الأمم املتحدة
يف العام  1975عقد خا�صا �أ�سمته «عقد املر�أة» ،وعقدت خالله ثالث
م�ؤمترات دولية ( مك�سيكو  ،1975كوبنهاجن  1980ونريوبي )1985
�شاركت فيها ع�شرات الآالف من النا�شطات الن�سويات وممثلي
امل�ؤ�س�سات احلقوقية واحلكومات والدول املختلفة ،وكذلك الباحثني
واملفكرين وغريهم .و�سلطت امل�ؤمترات الثالث كل الأ�ضواء على خمتلف
الق�ضايا التي تهم املر�أة .ونتج عنها �آالف الوثائق والأبحاث والدرا�سات
والتجارب من خمتلف �أنحاء العامل .و�شكلت حمطة هامة وغري م�سبوقة
يف تاريخ ن�ضال املر�أة من اجل امل�ساواة ،كما �أنها �شكلت �أي�ضا حمطات
كبرية من اجل رفع وترية ال�ضغط والت�أثري جتاه ق�ضايا املر�أة واملطالبة
بحقوقها املختلفة .حيث جاءت اتفاقية «�سيداو» على هذه الأر�ضية.
كما �أنها و�ضعت �آليات حمددة ووا�ضحة مل�ساءلة الدول واحلكومات
عن م�س�ؤولياتها وواجباتها جتاه م�ساواة املر�أة ،وحماية حقوقها يف كل
جماالت احلياة.
من منطلق حر�ص مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي وعمله
الدائم على مدى �سنوات من �أجل ق�ضايا املر�أة ب�شكل عام ،وال�سعي
مل�ساواتها بالرجل ب�شكل خا�ص فقد عقد املركز دورة تدريبية حول
اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال التمييز �ضد املر�أة «�سيداو» ،وا�ستمرت
ملدة ثالثة �أيام يف الثلث الأول من �شهر ت�شرين ثاين احلايل ،و�شاركت
فيها  20من النا�شطات الن�سويات واحلقوقيات والباحثات امليدانيات يف
عدد من امل�ؤ�س�سات الن�سوية يف خمتلف مناطق ال�ضفة الغربية .وهدفت
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الدورة التدريبية �إىل توعية امل�شاركات حول م�ضامني االتفاقية ،ومدى
موائمة �أو عدم موائمة القوانني املعمول بها يف فل�سطني وخا�صة
قانوين الأحوال ال�شخ�صية وقانون العقوبات الفل�سطينيني مع م�ضامني
االتفاقية ،وم�س�ؤولية �إ�سرائيل كدولة حمتلة جتاه الن�ساء الفل�سطينيات
مبوجب االتفاقية .وكذلك تدريب امل�شاركات على �آليات كتابة التقارير
�إىل اللجان املختلفة يف الأمم املتحدة وخا�صة �إىل جلنة «�سيداو» ،و�آليات
املنا�صرة على ال�صعيد الدويل من اجل مواجهة االنتهاكات الإ�سرائيلية
حلقوق الن�ساء الفل�سطينيات .حيث �أن �إ�سرائيل هي امل�سئولة عن الأمن
الإن�ساين للمجتمع الفل�سطيني بناءا على االتفاقيات الدولية ومنها
القانون الدويل الإن�ساين وقانون حقوق الإن�سان .و�شارك يف التدريب
جمموعة من املدربات املتخ�ص�صات من مركز املر�أة وخارجه.
االتفاقيات والمعاهدات الدولية
وواقعنا الفلسطيني
تدور الكثري من الت�سا�ؤالت حول م�صري العديد من االتفاقيات
واملعاهدات الدولية ،و�إمكانيات تطبيق بنودها ون�صو�صها على واقعنا
الفل�سطيني حتت االحتالل الإ�سرائيلي .ورمبا تدور بع�ض الت�سا�ؤالت
�أي�ضا حول اجلدوى من هذه االتفاقيات يف ظل رف�ض �إ�سرائيل
و�إ�صرارها على �ضرب كل هذه االتفاقيات بعر�ض احلائط ،واال�ستمرار
يف انتهاكاتها املختلفة جتاه ال�شعب الفل�سطيني.
بالطبع فان هذه الت�سا�ؤالت تتناول �أي�ضا اتفاقية الق�ضاء على كافة
�أ�شكال التمييز �ضد املر�أة «�سيداو» .وال�س�ؤال الن�سوي هنا يدور حول
�إمكانية حتقيق امل�ساواة للن�ساء الفل�سطينيات يف ظل واقع االحتالل
والقهر واملعاناة وانتهاك احلقوق الذي تعي�شه الن�ساء� ،سواء من
االحتالل الإ�سرائيلي �أو من داخل املجتمع الفل�سطيني نف�سه .ومما
ال �شك فيه �أن الإجابات ميكن �أن ترتاوح بني ال�سلبية املطلقة والي�أ�س
من �إحداث تغيري ،واال�ست�سالم للواقع .وبني التفا�ؤل ور�ؤية الواقع
والإمكانيات املتوفرة من اجل تغيريه ،وكيفية القيام بهذا التغيري.
تغيير الواقع يحتاج إلى العمل
يت�ضح �أن التغيري ال ميكن �أن يحدث �إال من خالل العمل� .إلغاء واقع
التمييز والإجحاف بحق الن�ساء يحتاج �إىل ح�شد اجلهود وتعبئة طاقات
الن�ساء وكل من ي�ؤمن بق�ضايا املر�أة من اجل تغيري الواقع .وبالن�سبة
للمعاهدات واالتفاقيات الدولية ،فانه وان كان الو�ضع �صعب يف هذا

املجال� ،إال �أن ذلك ال ميكن �أن يعفي من امل�س�ؤولية .حيث يقول املثل
ال�صيني «�إن م�سرية الألف ميل تبد�أ بخطوة واحدة» .و�إذا افرت�ضنا
�أن حتقيق امل�ساواة والعدالة هي م�سرية الألف ميل فانه علينا �أن نبد�أ
باخلطوة الأوىل .ولذا فقد جاءت فكرة تدريب جمموعة من القيادات
الن�سوية حول م�ضامني ون�صو�ص اتفاقية الق�ضاء على كافة �أ�شكال
التمييز �ضد املر�أة «�سيداو» .وكذلك التدريب على �آليات عمل جلنة
الأمم املتحدة املكلفة مبتابعة تنفيذ اتفاقية «�سيداو».
محاور التدريب الرئيسية
حنان �أبو غو�ش من مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي ،ومدربة
يف الدورة �أ�شارت �إىل �أن هناك �أهمية لتوعية وتدريب القيادات الن�سوية
حول اتفاقية «�سيداو» وعالقتها بو�ضع الن�ساء الفل�سطينيات ،و�آليات
تطبيق االتفاقية .وذكرت �أبو غو�ش بان �إ�سرائيل تتحمل م�س�ؤولية �أمام
املجتمع الدويل فيما يتعلق بحماية وتوفري امل�ساواة للن�ساء الفل�سطينيات
ومتتعهن بكافة احلقوق التي �ضمنتها لهن املواثيق الدولية ومن �ضمنها
اتفاقية «�سيداو»� .أما املحامية لينا عبد الهادي التي �شاركت يف الدورة
كمدربة فقد ركزت على القوانني الفل�سطينية واتفاقية «�سيداو»،
وخا�صة قانوين العقوبات والأحوال ال�شخ�صية باعتبارهما من �أكرث
القوانني التي لها عالقة مبا�شرة بعدد من الأمور التي تتعلق باملر�أة.
حماور التدريب هنا �أ�شارت �إىل �أن فل�سطني لي�ست دولة م�ستقلة بعد

�إال �أنه بالرغم من ذلك فقد �صادقت ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية على
االتفاقية وبهذا فقد �أخذت على عاتقها م�س�ؤولية تطبيق بنودها من
ناحية توفري امل�ساواة للن�ساء الفل�سطينيات وال�سعي لإزالة العقبات �أمام
حتقيق تلك امل�ساواة.
هنا روت-بروك�س املتخ�ص�صة يف القانون الدويل الإن�ساين واملدربة يف
الدورة �سلطت ال�ضوء على �إمكانيات ال�ضغط التي ميكن توفريها من
خالل االتفاقية للت�أثري على �إ�سرائيل لوقف انتهاكاتها حلقوق الن�ساء
الفل�سطينيات ،وو�ضعها �أمام م�س�ؤولية دولية يف توفري امل�ساواة والأمن
الإن�ساين لهن.
أهمية تدريب القيادات النسوية حول
اتفاقية «سيداو»
ت�شري حنان �أبو غو�ش من مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي �إىل
�أن جلنة «�سيداو» التابعة للأمم املتحدة تناق�ش تقارير الدول املختلفة
املوقعة عليها كل �أربع �سنوات  ،وت�ستمع �إىل تقارير من هذه الدول حول
و�ضع الن�ساء خالل ال�سنوات الأربع .يف و�ضعنا الفل�سطيني ،وب�سبب
رف�ض �إ�سرائيل امل�ستمر تقدمي تقارير عن �أو�ضاع الن�ساء الفل�سطينيات
حتت االحتالل ،وعدم وجود دولة فل�سطينية فان م�ؤ�س�سات املجتمع
املدين الفل�سطينية هي التي تقوم بتقدمي تقرير بديل حول جممل
[ المرأة  . . .والسالم  . . .واألمن ]
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و�ضع الن�ساء الفل�سطينيات .ولذلك فقد بادر مركز املر�أة للإر�شاد
القانوين واالجتماعي �إىل التح�ضري لإعداد التقرير خالل العام 2010
وعقد لهذا الغر�ض ثالث ور�ش عمل مركزية يف مناطق اخلليل -رام
اهلل ونابل�س و�شاركت فيها القيادات والنا�شطات الن�سويات بهدف
بلورة املعامل والأولويات التي ت�ضمنها التقرير الذي مت تقدميه �إىل
جلنة «�سيداو» خالل اجتماعها الذي كان عقد يف نيويورك خالل �آب
من هذا العام .وقام فعال وفد من مركز املر�أة بتقدمي تقرير �أويل �إىل
اللجنة ،وا�ستمعت اللجنة �إىل مالحظات وتو�صيات الوفد ،التي �أخذتها
اللجنة بعني االهتمام واالعتبار .وا�ستكمل املركز خطواته من اجل
حتديث التقرير متهيدا لتقدميه ب�صورته النهائية �إىل جلنة “�سيداو”
يف اجتماعها املقبل خالل كانون ثاين  ،2011علما �إن هذا االجتماع
�سيخ�ص�ص مل�ساءلة جمموعة من الدول ومن بينها �إ�سرائيل  .ومن هنا
ت�أتي �أهمية الدورة التدريبية من ناحية م�ساهمة القيادات والنا�شطات
الن�سويات يف حتديث التقرير وبلورته ب�صورته النهائية.
وتعتقد �سلوى دعيب�س من وحدة التوثيق واملنا�صرة يف مركز املر�أة �أن
هناك �أهمية لذلك حيث �أن التقرير يت�ضمن م�ساءلة ممثلي �إ�سرائيل يف
الأمم املتحدة حول انتهاكاتها املختلفة حلقوق الن�ساء الفل�سطينيات.
و�أ�شارت دعيب�س �إىل �أن مركز املر�أة يقوم حاليا بالعمل على توثيق هذه
االنتهاكات من خالل جمموعة من الباحثات امليدانيات ،و�سوف يت�ضمن
التقرير ابرز اال�ستخال�صات التي مت جمعها من الر�صد والتوثيق.
�أكدت امل�شاركات �أن هناك �أهمية للتدريب حول اتفاقية «�سيداو» ،حيث
�أ�شارت ان�شراح جرادات -باحثة ميدانية يف جمال توثيق االنتهاكات
حلقوق الن�ساء �إىل �أن الدورة �ساعدتها يف ربط عملها يف توثيق
االنتهاكات بالبنود املختلفة لالتفاقية ،كما �ساعدتها �أي�ضا على ر�ؤية
�أعمق و�أو�سع للقوانني الفل�سطينية� ،أو م�شاريع القوانني وفح�ص مدى
مالمتها لن�صو�ص االتفاقية.
الباحثة امليدانية يف مركز املر�أة وع�ضوة هيئة �إدارية يف جمعية العمل
الن�سوي نهاية ال�شحاتيت �أ�شارت �إىل �أنها مهتمة ك�إمر�أة باتفاقية
«�سيداو» ،ف�ضال عن �أهميتها يف جمال عملها ،وخا�صة يف اطالعها
على الت�شريعات والقوانني وعالقتها بو�ضع ومكانة املر�أة يف املجتمع.
و�أكدت �أن الدورة �ساهمت يف تو�سيع عالقاتها بالنا�شطات الن�سوية يف
املناطق املختلفة .ونوهت عال اجلوالين الباحثة امليدانية �إىل �أن م�شاركة
فئات خمتلفة من الن�ساء يف الدورة كاملحاميات ،الباحثات ،املمر�ضات
والعامالت االجتماعيات �ساهم يف تو�سيع عملية تبادل اخلربات بني
امل�شاركات وتعزيز جتربة احلركة الن�سوية .وعربت مها احمد من
جمعية مدر�سة الأمهات عن اهتمامها بامل�شاركة يف الدورة ،و�أ�شارت
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�إىل �أنها �شكلت فر�صة كبرية لتبادل اخلربات بني املنظمات الن�سوية
املختلفة ،بالإ�ضافة �إىل كونها تعزيز ملعلومات ومهارات امل�شاركات حول
اتفاقية «�سيداو».
�أمل اجلعبة -من�سقة مركز املر�أة يف اخلليل ر�أت �أن ا�ستمرار التوعية
والتدريب للنا�شطات الن�سويات حول اتفاقية «�سيداو» يلعب دورا
مهما يف عملية نقل اخلربة واملعرفة وجتربة احلركة الن�سوية العاملية
والفل�سطينية �إىل الأجيال املختلفة من الن�ساء ،وهو ما يرتك �أثرا
ايجابيا على ا�ستمرار الن�ضال من اجل تعزيز مكانة املر�أة يف املجتمع.
و�أ�شارت اجلعبة �إىل انه ميكن للن�ساء اال�ستفادة من ن�صو�ص اتفاقية
«�سيداو» من خالل ر�صد وتوثيق االنتهاكات املختلفة حلقوق الن�ساء،
وتقدمي ال�شكاوى اجلماعية والفردية �إىل جلنة الأمم املتحدة املكلفة
مبتابعة تنفيذ االتفاقية.
مها �أبو دية -مديرة مركز املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي قالت �أن
املجتمع الدويل يتحمل م�س�ؤولية كاملة عن توفري احلماية والأمن وال�سلم
للن�ساء الفل�سطينيات ،وحتقيق العدالة وامل�ساواة لهن عرب العمل والت�أثري
على خمتلف امل�ستويات من اجل وقف �أية انتهاكات حلقوق الن�ساء �أوال،
وثانيا توفري الظروف االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية التي تكفل
لهن العي�ش يف بيئة �آمنة وتتيح للن�ساء تطوير دورهن وتعزيز مكانتهن
وحتقيق العدالة وامل�ساواة.
يجدر التو�ضيح �أن مركز املر�أة بادر وبالتن�سيق مع نا�شطات ن�سويات
فل�سطينيات داخل اخلط الأخ�ضر �إىل تقدمي تقرير �إىل جلنة «�سيداو»
يف العام  2005حول و�ضع الن�ساء الفل�سطينيات حتت االحتالل .وقد
�أثار التقرير يف حينه حفيظة ممثلي �إ�سرائيل التي رف�ضت �أي �شكل من
�أ�شكال امل�ساءلة لها عن و�ضع الن�ساء الفل�سطينيات حتت االحتالل.
ودخلت �إ�سرائيل يف مواجهة مع جلنة «�سيداو» التي �أكدت يف قراراتها
على م�س�ؤولية �إ�سرائيل يف توفري امل�ساواة للن�ساء الفل�سطينيات حتت
االحتالل .وقد �شكل ذلك جتربة مهمة للن�ساء الفل�سطينيات ،وخطوة
�أوىل لل�سري قدما يف تقدمي التقارير �إىل جلنة «�سيداو» ،والدفع من
اجل �إيجاد مناخ دويل م�ؤثر على �إ�سرائيل لوقف انتهاكاتها ،وحتميلها
م�س�ؤولية توفري امل�ساواة للن�ساء الفل�سطينيات.
يقول املثل�« :أن ت�ضيء �شمعة خري من �أن تلعن الظالم �ألف مرة» .هناك
من يلعن الظالم ،وي�ستمر فقط يف تكرار ذلك .وهناك من و�ضع رجله
على بداية الطريق ،و�أدرك �أن �إ�ضاءة �شمعة هي خطوة على طريق تبديد
الظالم ،ووقف كافة �أ�شكال التمييز الذي تتعر�ض له املر�أة الفل�سطينية
التي تكتوي بنار االحتالل الإ�سرائيلي ،ونار التمييز والقمع �ضدها.

مشروع “تكامل”
�إجراءات و�أنظمة موحدة لتحويل الن�ساء املعنفات �إىل اخلدمات القانونية وال�صحية واالجتماعية

�ضمن م�شروع «تكامل» املمول من االحتاد الأوروبي ،قام مركز املر�أة
للإر�شاد القانوين واالجتماعي وم�ؤ�س�سة جذور للإمناء ال�صحي
واالجتماعي خالل العام  ،2010بالتعاون وال�شراكة مع امل�ؤ�س�سات
احلكومية وغري احلكومية العاملة يف جمال مناه�ضة العنف �ضد املر�أة
ب�إعداد امل�سودة الأوىل من نظام التحويل للن�ساء املعنفات �إىل اخلدمات؛
ي�شتمل النظام على الإجراءات والأنظمة للتعامل مع الن�ساء املعنفات
يف فل�سطني وحتويلهن �إىل اخلدمات القانونية وال�صحية واالجتماعية
ورعايتهن وت�أهيلهن.
ي�ستهدف النظام ال ّن�ساء املُع ّنفات يف عمر ال ّثامنة ع�شرة فما فوق ممن
والنف�سي
واجلن�سي
يتع ّر ْ�ضنَ �إىل �أنواع ال ُعنف املُختلفة ،حتديد ًا اجل�سديّ
ّ
ّ
ال�صح ّية
واالقت�صادي .وقد َّمت تطوير النظام مل�ساعدة ُمز ّودي اخلدمات ّ
واالجتماع ّية والقانون ّية ،الذين يتعاملون مع حاالت العنف ِ�ض َّد املر�أة،
ال�صحي ،وال ّنف�سي ،والقانو ّ
ين،
للتّع ُّرف على حاالت العنف ،وتوفري الدّعم
ّ
واالجتماعي الالزم ،والتّحويل �إىل املُ� ّؤ�س�سات الأُخرى �إذا ا�ستوجب الأمر
ّ
ذلك.
وي�أتي نظام التحويل ك�ضرورة وطنية �أكدت عليها وزارة املر�أة يف
�إ�سرتاتيجيتها ،وهو ثمرة جلهود امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية
يف جمال مناه�ضة العنف؛ فقد عمل مركز املر�أة للإر�شاد القانو ّ
ين

واالجتماعي على ت�أ�سي�س فكرة بيوت احلماية ،فيما تويل وزارة ال�ش�ؤون
ّ
ً
ً
ُ
ّ
ّ
االجتماع ّية اهتماما وا�سعا لعمل ّية حماية الن�ساء املعنفات وت�أهيلهنّ  ،من
خالل �إدارتها ملركز حمور ،والتفكري ب�إن�شاء بيوت طوارئ حلماية ال ّن�ساء،
وو�ضع نظام لبيوت حماية ال ّن�ساء املُع ّنفات� .أ ّما وزارة الدّاخلية ،فقد
�شرعت يف ت�أ�سي�س وحدات حماية الأُ�سرة داخل مراكز ُّ
ال�شرطة للتّعاطي
مع ق�ضايا الأُ�سرة مبا فيها العنف الأُ�سري .واعتربت وزارة املر�أة مناه�ضة
ال ُعنف ِ�ض َّد ال ّن�ساء والعنف الأُ�سري من �أولو ّياتها ،و�أطلقت ال ّلجنة الوطن ّية
ملُناه�ضة ال ُعنف ،وو�ضعت اخلطة الإ�سرتاتيجية لعملها ُمب�شاركة وا�سعة
من �أع�ضاء اللجنة.
ال�سيا�سات و ُمن ّفذيها يف
وقد مت بناء النظام ُمب�شاركة وا�سعة لوا�ضعي ّ
ال�صعيدين
جمال رعاية ال ّن�ساء املُع ّنفات وحمايتهنّ وت�أهيلهنّ  ،على ّ
أهلي ،بالإ�ضافة �إىل االعتماد على �شراكة القطاعات املُختلفة
ال ّر�سمي وال ّ
ُ
وتكاملها ،مبا ُيحقّقُ امل�صلحة واحلماية وال ّرعاية لل ّن�ساء املع ّنفات ،مع
احلر�ص طيلة الوقت على �أن يكون النظام وطنيا فل�سطينيا مبن ّي ًا على
خ�صو�صية الفل�سطينيني وخرباتهم� .آخذين بعني االعتبار املوارد املُتاحة،
والعوامل التّاريخية وال�سيا�سية واالجتماع ّية الثقاف ّية واالقت�صاد ّية.
وقد مت بناء النظام من ُمنطلق احلق الإن�ساين واالعرتاف الكامل للن�ساء
احلماية وال ّرعاية
بحقوقهنّ  ،والعدالة والإن�صاف والت�أكيد على ح ّقهنّ يف ِ
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والت�أهيل ،وحقوقهنّ الإن�سانية الأُخرى املكفولة باملواثيق والعهود الدولية،
كما راعى النظام �أن يكون ح�سا�سا للنوع االجتماعي يف جميع مراحله ،ومل
يغفل امليثاق الأخالقي اخلا�ص مبقدمي اخلدمات.

جتريب النّظام
ُ
�سيت ُّم جتريب ال ّنظام يف محُ َ
افظت َْي رام اهلل و�أريحا ،يف املُ� ّؤ�س�سات
احلكوم ّية وغ ِري ا ُ
ال�صح ّية والقانون ّية واالجتماع ّية،
حلكوم ّية يف
ِ
القطاعات ّ
ُم ّد َة ِ�ستَّة �أ�شهر ابتدا ًء من ني�سان  .2011و�س ُت ْع َق ُد ور�شات عمل تدريبية،
ا�ستخدام نظام التّحويل
واجتماعات للجهات ذات العالقة حول كيف ّية
ِ
تنظيم ور�شة عمل للجهات الفاعلة
والربوتوكوالت ،و�سيعقب هذه الفرتة
ُ
املعنية لعر�ض نتائج الفرتة التجريب ّية ،و�أخذ التّو�صيات وامللحوظات
بخ�صو�ص التّعديالت الالزمة.

و�س ُبل حت�سني الإجراءات الواردة فيه ،لتزويدنا بامللحوظات ،بهدف
ُ
العمل على �إدخال التّعديالت الالزمة ودجمها.
ن�ستقبل م�شاركاتكم على العنوان الآتي:
مركز املر�أة للإر�شاد القانو ّ
واالجتماعي
ين
ّ
رام اهلل -بطن الهوى
info@wclac.org
وميكن تَمي ُل هذا النظام عرب الرابط التايل:
www.wclac.org

ا�ستخدا ُم النّظام
اخلدمات،
هذا ال ّنظام هو محَ َ ُّط
اهتمام جمموع ٍة وا�سع ٍة من ُمز ّودي ِ
ِ
الذين يتعاملون ب�شكل ُم َ
با�شر مع ال ّن�ساء �ضحايا العنف .وقد َي ِت ُّم ا�ستخدام
اخلدمات
ال ّنظام وثيق ًة للخدمات اليوم ّية� ،أو و�سيل ًة �إر�شاد ّي ًة لتطوير ِ
لل ّن�ساء املُع ّنفات .كما قد ُي�س َتخدَ ُم ال ّنظام لتح�ضري موا ّد تدريبية لمِ ُز ّودي
اخلدمات حول ال ُعنف ِ�ض َّد املر�أة.
ِ

حمتويات النظام
ت�شمل الربوتوكوالت الدائرة التي تتمحور حولها �آل ّيات ال ّرعاية واحلماية
وال ّت�أهيل للن�ساء املُع ّنفات ،فالربوتوكوالت الوطنية يجب �أن تتقاطع مع
جماالت وقطاعات مخُ تلفة ،فحماية الن�ساء املُع ّنفات من عنف �أ�شد ،تقع
على �أجهزة ال�ضبط ،واملُك ّلفني ب�إنفاذ القانون مثل ُّ
ال�شرطة� .أما ال ِّرعاية
ب�ش ّقيه :ال ّر�سمي والأهلي،
فت�أخذ املنحى ال�صحي ،لي�شمل القطاع
ال�صحي ِ
ّ
ومب�ستوياته املختلفة من رعاية �صح ّية �أ ّول ّية وثانو ّية وت�أهيل ّية� .أ ّما ال ّرعاية
االجتماعية وال ّت�أهيل و�إعادة االندماج يف العائلة واملُجتمع ،فتقع على
أهلي� .إال �أنه لي�س بال�ضرورة الف�صل
عاتق القطاع االجتماعي الر�سمي وال ّ
امليكانيكي لهذه املتطلبات بني القطاعات ،فالعملية ت�شا ُرك ّية وتكا ُمل ّية،
وقد تربز �أولو ّية على �أُخرى وفق و�ضع املر�أة املُع ّنفة .ومن هنا يتبينّ �أن
بروتوكوالت التّعامل والتّحويل لها ت�شابكاتها وتقاطعاتها بني القطاعات
املختلفة.

ُمراجعة النّظام
على ال ُّرغم من اجلهود التي ُب ِذ َل ْت يف �إعداد هذا ال ّنظام ،ف�إ َّننا ُندرك �أنَّ
�شجع ُم�ستخدمي ال ّنظام
جتربة هذا النظام �ست�سمح بتطويره .لذا ف�إ ّننا ُن ّ
على فح�ص مدى �شمول ّيته ،و�سهولة ا�ستخدامه ،والفجوات املوجودة فيه،
يهدف م�شروع «تكامل» �إىل خف�ض العنف الأ�سري يف املجتمع الفل�سطيني ككل؛ وامل�ساعدة على ك�شف جوانب الت�شريعات
الفل�سطينية التي تقيد تعميم نظام التحويل على امل�ستوى الوطني ،بالإ�ضافة �إىل امل�ساهمة يف توفري بيئة مالئمة حلدوث
الإ�صالح القانوين ،وتغيري الثقافة والعادات والتقاليد االجتماعية ال �سيما يف �أو�ساط مقدمي اخلدمات.
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متطوعات ومتطوعو المركز يواصلون نشاطاتهم
التطوعية لدعم قضايا المرأة
ويعيدون حماكمة عمليات القتل على خلفية ما ي�سمى بال�شرف خالل حمكمة �صورية يف طولكرم

نفذ فعاليات املحاكمة ال�صورية حمامون ومتطوعون من مركز املر�أة
حيث مت متثيل حماكمة عملية قتل لفتاة تعر�ضت العتداء جن�سي من
قبل احد �أقاربها .حيث �صدرت �أحكام خمففة على قاتل الفتاة واملعتدي
جن�سيا عليها ،ا�ستنادا �إىل مواد قانونية من قانون العقوبات الأردين
ال�ساري املفعول حاليا يف الأرا�ضي الفل�سطينية ،وهي املواد التي تتحدث
عن العذر املخفف والعذر املحل للقتل ،ومتكن القاتل من احل�صول على
حكم خمفف .وكذلك املواد التي تتعلق ب�سفاح القربى واالعتداءات
اجلن�سية .ثم قام املحاميات ب�إعادة متثيل املحاكمة من منطلقات ن�سوية
وحقوقية وا�ستنادا �إىل بع�ض الن�صو�ص القانونية امل�ستمدة من م�شروع
قانون العقوبات الفل�سطيني ،الذي يجري العمل حاليا على �إعداده
ب�إ�شراف وزارة العدل ،والذي يلغي العذر املحل لعمليات القتل ،خا�صة يف
حاالت قتل الن�ساء .وهي جرائم القتل التي ترتكب على خلفية ما ي�سمى
بال�شرف .ويف نهاية املحاكمة مت �إ�صدار حكم امل�ؤبد على كل من القاتل
واملعتدي جن�سيا على الفتاة.
بعد انتهاء املحاكمة جرى نقا�ش مفتوح بني احل�ضور ،كما طرحت
مداخالت متعددة� ،أبرزها املداخلة التي قدمت من قبل دائرة حماية
الأ�سرة والطفولة يف جهاز ال�شرطة الفل�سطينية .حيث ا�ستعر�ضت تاريخ
ا�ستحداث الدائرة يف جهاز ال�شرطة ،والدور الذي تقوم به يف حماية
الن�ساء والفتيات من العنف واالعتداءات.
و�أجمع احل�ضور على �إنزال �أ�شد العقوبة باجلناة �سواء (مرتكبي
االعتداءات اجلن�سية �أومرتكبي جناية القتل بحق ال�ضحية) وطالبوا
العمل �سريعا من �أجل �إقرار قانون عقوبات فل�سطيني قائم على العدل
وامل�ساواة وعدم التمييز بني اجلن�سني باال�ستناد �إىل املواثيق واالتفاقيات

ويقيمون معر�ضا للر�سومات ويعر�ضون م�سرحية يف اخلليل
ر�سم :الفنان ح�سن اللحام  -بيت حلم

يف �إطار االحتفاالت بيوم املر�أة العاملي وبالتعاون بني وزارة �ش�ؤون املر�أة
ومنتدى املنظمات الأهلية ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة عقدت خالل �شهر
�آذار عام  2010حمكمة �صورية .وهي من �إعداد وتقدمي وعر�ض مركز
املر�أة للإر�شاد القانوين واالجتماعي م�ستوحاة من ال�شهادات احلية التي
ي�ستقبلها مركز املر�أة خالل عمله يف تقدمي الدعم وامل�ساندة القانونية
واالجتماعية للن�ساء �ضحايا العنف اللواتي يتوجهن �إىل املركز .واملحكمة
ال�صورية هي �إعادة حماكمة جلناية القتل على خلفية ما ي�سمى بال�شرف.
وعقدت املحاكمة يف مقر حمافظة طولكرم بح�ضور ح�شد من ممثلي
امل�ؤ�س�سات احلكومية وغري احلكومية وم�ؤ�س�سات حقوقية مدافعة عن
حقوق املر�أة.

الدولية خا�صة اتفاقية (�سيداو) واعتبار القتل هو جرمية يعاقب عليها
القانون.

�ضمن برنامج الن�شاطات والفعاليات التي يقيمها مركز املر�أة للإر�شاد
القانوين واالجتماعي مبنا�سبة الأ�سبوع العاملي ملناه�ضة العنف �ضد املر�أة
جرى تنظيم معر�ض للر�سومات يف قاعة مركز �إ�سعاد الطفولة يف مدينة
اخلليل بتاريخ .2010/11/27
احتوى معر�ض الر�سومات على لوحات فنية جت�سد واقع املر�أة يف جمتمعنا
الفل�سطيني حيث تتعر�ض املر�أة فيه لأ�شكال خمتلفة من العنف والتمييز
يف �شتى جماالت احلياة  .وعربت اللوحات ال�ستة ع�شر واملج�سمات ال�ستة
التي عر�ضت عن واقع املر�أة الفل�سطينية يف خمتلف املجاالت .و�أ�شار
حممد ال�صفدي -متطوع يف مركز املر�أة واحد امل�شرفني على تنظيم
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املعر�ض �أن الر�سومات واملج�سمات �أنتجها فنانون مبدعون من خمتلف
املناطق الفل�سطينية ،وقد ربط الفنانني االربعه تطوعهم لإنتاج هذه
اللوحات يف خدمة ق�ضايا املر�أة يف املجتمع الفل�سطيني.
�أ�شار ال�صفدي �إىل �أن لوحات الفنان ح�سن اللحام من بيت حلم تعرب
عن �صمود املر�أة الفل�سطينية ومقاومتها لالحتالل و�إجراءاته املختلفة،
ورف�ضها وت�صديها جلدار الف�صل العن�صري ،كما عربت اللوحات
عن �صورة املر�أة كحار�سة للثقافة والرتاث الفل�سطيني ،وعربت �إحدى
اللوحات عن الأمل وتطلع املر�أة نحو م�ستقبل م�شرق ،وت�سود فيه امل�ساواة
بني املر�أة والرجل� .أما لوحات الفنانة بدور �سالمة من مدينة نابل�س فقد
عربت عن واقع ال�صمت املفرو�ض على املر�أة الفل�سطينية جتاه املعاناة
التي تعي�شها يف �إطار العادات والتقاليد .فاملعاناة هنا مزدوجة ،معاناة
من التمييز ،ومعاناة �أخرى تفر�ض على املر�أة حتى ال�صمت وال�سكوت عن
واقع التمييز واال�ضطهاد وانتهاك احلقوق يف جماالت عديدة.
الفنانة �سلوى ح�سان من مدينة اخلليل� ،إحدى الفنانات امل�شاركات يف
ر�سم اللوحات �أ�شارت �إىل �أن لوحاتها تعك�س كفاح املر�أة الفل�سطينية
املتوا�صل لرفع الظلم عنها .فيما عك�ست �إحدى اللوحات الواقع القانوين
القائم على التمييز �ضد املر�أة ،كحرمانها يف معظم الأحيان من حقها يف
املرياث� ،أو حقوقها يف امللكية وغريها من احلقوق.
�أما الفنانة �أروى الغول من مدينة �أريحا فقد �أنتجت �ستة جم�سمات حتت
عنوان »:ق�صتي» ،تعك�س كل لوحة منها ق�صة حقيقية لفتاة تعر�ضت لأحد
�أ�شكال العنف �ضد املر�أة كاالغت�صاب� ،سفاح القربى ،والقتل على خلفية
ما ي�سمى «�شرف العائلة» ،ويقدم عمل الفنانة ارتوى ر�سالة للمجتمع
يو�ضح فيها رف�ضه التام للعنف املبني على �أ�سا�س النوع االجتماعي الذي
تتعر�ض له املر�أة الفل�سطينية.
�سامل جاليطة من املتطوعني يف مركز املر�أة للإر�شاد �أ�شار �إىل �أن هذه
الفعاليات والأن�شطة ت�أتي يف �إطار االحتفاالت ب�أ�سبوع مناه�ضة العنف
�ضد املر�أة ،و�أ�شار �إىل �أن املركز كان قد افتتح هذه االحتفاالت مبعر�ض
للر�سومات وال�صور يف مقره يف مدينة بيت جاال ،وا�ستمر املعر�ض ملدة
يومني ،و�سيتم خالل الأيام القادمة نقل املعر�ض �إىل عدد من املدن
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الأخرى يف ال�ضفة الغربية.
ملياء ال�شاللدة من�سقة برنامج املتطوعني يف مركز املر�أة �أ�شارت �إىل �أن
فعاليات احلملة �سوف ت�ستمر حتى العا�شر من كانون �أول القادم ،وهو
يت�صادف مع منا�سبة اليوم العاملي حلقوق الإن�سان .و�أكدت ال�شاللدة �أن
جمموعات املتطوعني يف املركز ت�شرف على تخطيط وتنظيم العديد من
الن�شاطات يف حمافظات ال�ضفة املختلفة بهذه املنا�سبة.
يذكر �أن املعر�ض حمل ا�سم (العنود) ،والعنود هو رمز وا�سم للفتاة
الفل�سطينية ال�صامدة ال�صابرة ،التي تتحدى بثوبها الفل�سطيني املطرز
كل �أ�شكال القهر واملعاناة ،وعينيها تتطلع نحو غد �أكرث ا�شراقة و�أمل.
وبهذه املنا�سبة �أي�ضا فقد جرى عر�ض م�سرحية بعنوان «املر�أة بني الوارث
واملوروث» ،يف قاعة امل�سرح يف مركز �إ�سعاد الطفولة ،بح�ضور ح�شد من
الن�ساء يف املحافظة .ال�شاب ر�شاد العرب كاتب وخمرج امل�سرحية �أ�شار
�إىل �أنها تعرب عن حالة الواقع الفل�سطيني الذي مييز �ضد املر�أة يف
جوانب عديدة ومن بينها حرمانها من حقوقها يف املرياث ،بل �إن البع�ض
قد يذهب �إىل ابعد من ذلك من خالل ممار�سة العنف واالعتداء �ضد
املر�أة لإ�ضعافها ومتكينه من حرمانها من حقها باملرياث .ولي�س غريبا
يف واقع العنف هذا �أن جند حاالت قتل لن�ساء �أو فتيات بدافع احلرمان
من حقها يف املرياث ،يف حني يجري �إخفاء هذا الأمر وتغليفه حتت �ستار
ما ي�سمى «بال�شرف» .و�شارك يف الأداء امل�سرحي ن�شطاء من نادي �شباب
دورا الريا�ضي .و�أ�ضاف العرب قائال �أن امل�سرحية مل تتم كتابتها من
اخليال ،و�إمنا مت من خالل معاي�شة واقع احلياة يف املجتمع الفل�سطيني،
و�أكد �أن مثل هذه الق�صة حدثت وال زالت حتدث يف جمتمعنا.
وجرى بعد عر�ض امل�سرحية تنظيم نقا�ش بني احل�ضور ،حيث اجمعوا
على �أن حرمان املر�أة من املرياث هو واقع معا�ش .وطالبوا كافة الهيئات
وامل�ؤ�س�سات املجتمعية ب�أهمية العمل على الق�ضاء على كل �أ�شكال التمييز
�ضد املر�أة .كما �أكدوا �أهمية �سن القوانني والت�شريعات التي تكفل
امل�ساواة بني الرجال والن�ساء ،وكذلك �إيجاد الآليات التي متكن من
التطبيق الفعلي لذلك.

من إصدارات المركز عام 2010

تقرير عام  2010حول انتهاكات حقوق اإلنسان ضد النساء الفلسطينيات تحت اإلحتالل

تقرير عام  2010حول انتهاكات حقوق اإلنسان ضد النساء
الفلسطينيات تحت اإلحتالل
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دليـل تـدريبـي فــي حقـــوق املـــراأة
من اأجل امل�ضاواة والق�ضاء على التمييز
من اأجل امل�ضاواه والق�ضاء على التمييز

دليل تدريبي في حقوق المرأة

اإ�ضدار
مركز املراأة لالر�شاد القانوين واالجتماعي
رام اهلل 2010 -
www.wclac.org
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2010

2010

عناوين المركز
مكتب القد�س
القد�س – �شارع ابن �سينا  -5بجانب الربيد املركزي
جممع �صندوقة التجاري ط 2.
�ص.ب 54262القد�س الرمز الربيدي 91516
تلفاك�س02-6281497:
العنوان االلكرتوينwww.wclac.org :
الربيد االلكرتوينinfo@wclac.org :

مكتب رام اهلل
رام اهلل –بطن الهوى� -شارع وديعة �شطارة
�ص.ب 54262القد�س الرمز الربيدي 91516
تلفاك�س02-2956146/7/8:
العنوان االلكرتوينwww.wclac.org :
الربيد االلكرتوينinfo@wclac.org :

مكتب اخلليل
اخلليل– عني �سارة – �شارع عني خري الدين -دخلة جامعة البوليتكنك
�ص.ب 54262القد�س الرمز الربيدي 91516
تلفاك�س02-2250585:
العنوان االلكرتوينwww.wclac.org :
الربيد االلكرتوينinfo@wclach.org :

مكتب بيت جاال
بيت جاال� -شارع املغرتبني -بجانب بيت ال�شيوخ -بناية رقم 76
�ص.ب 54262القد�س الرمز الربيدي 91516
تلفون02-2760780/1:
العنوان االلكرتوينwww.wclach.org :
الربيد االلكرتوينinfo@wclac.org :
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أسماء عضوات وأعضاء الهيئة العامة ومجلس إدارة المركز للعام 2010
الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
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16
17
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19
20
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اال�ســـم
الأ�ستاذة �شرين �أبو عاقلة
الدكتورة فار�سني �أغبيكيان
تامي رفيدي
الدكتور �سليم متاري
الدكتور �أمية مو�سى خما�ش
الأ�ستاذة مريا دميرتي رزق
الأ�ستاذ فهمي �شاهني
ال�سيدة رحاب هايل �صندوقة
ال�سيدة �أرحام عالن ال�ضامن
املحامية لينا عبد الهادي
ال�سيدة ملي�س م�صطفى العلمي
الدكتور غ�سان �أندراو�س فرمند
ال�سيدة مكرم منري ق�صراوي
الدكتورة �سحر القوا�سمي
الدكتورة ريام الكفري
ال�سيدة زهرية �أحمد بدوي كمال
الأ�ستاذ �أ�سعد مبارك
ال�سيدة هيفاء ال�سبا�سي نا�صر
�سعادة القا�ضي �إميان نا�صر الدين
الدكتورة �سلوى عبد الرحمن النجاب
ال�سيد وليد فكتور منور
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ال�صفة
ع�ضوة هيئة عامة
ع�ضوة جمل�س �إدارة� -أمينة �صندوق
ع�ضوة جمل�س �إدارة
ع�ضو هيئة عامة
ع�ضو هيئة عامة
ع�ضوة هيئة عامة
ع�ضو هيئة عامة
ع�ضوة هيئة عامة
ع�ضوة هيئة عامة
ع�ضوة هيئة عامة
ع�ضوة هيئة عامة
ع�ضو جمل�س ادارة
ع�ضوة هيئة عامة
ع�ضوة جمل�س �إدارة
ع�ضوة جمل�س �إدارة -نائبة رئي�سة املجل�س
رئي�سة جمل�س االدارة
ع�ضو هيئة عامة
ع�ضوة هيئة عامة
ع�ضوة هيئة عامة
ع�ضوة جمل�س �إدارة
ع�ضو هيئة عامة
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